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RESUMO 

 

A população afro-brasileira concentra a maior taxa de óbitos ocasionados pelas Doenças 

Crônicas não Transmissíveis (DCNT), responsáveis por diminuir a expectativa e qualidade de 

vida dessa população. No mesmo grupo, estão presentes diversos fatores que aumentam os 

riscos de desenvolvimento das DCNT, como sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, má 

alimentação, etc. A presente monografia, visa verificar o papel do Estado, através de atos 

omissivos e comissivos, que contribuem para o extermínio desse grupo, utilizando do aparato 

estatal para decidir quem vive e quem deve morrer. Para isso, foi utilizado o método de pesquisa 

bibliográfico e documental, por intermédio da análise de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística; cartilhas e pesquisas do Ministério da Saúde, publicadas ao longo dos 

últimos 20 anos. Estabelecendo a relação entre o direito à alimentação, saúde e nutricídio, sob 

o prisma racial, a hipótese formulada visa averiguar a existência da necropolítica. 

 

Palavras-chaves: Necropolítica. Nutricídio. Direito à alimentação. Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis. Insegurança alimentar. Políticas públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Afro-Brazilian population concentrates the highest rate of deaths caused by Chronic Non-

Communicable Diseases (NCDs), responsible for decreasing the life expectancy and quality of 

life of this population. In the same group, there are several factors that increase the risk of 

developing NCDs, such as sedentary lifestyle, alcoholism, smoking, poor diet, etc. This 

monograph aims to verify the role of the State, through omissive and commissive acts, which 

contribute to the extermination of this group, using the state apparatus to decide who lives and 

who should die. For this, the bibliographic and documentary research method was used, through 

the analysis of data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics; brochures and 

research by the Ministry of Health, published over the last 20 years. Establishing the 

relationship between the right to food, health and nutrition, from a racial perspective, the 

formulated hypothesis aims to investigate the existence of necropolitics. 

 

Key-words: Necropolitics. Nutricide. Right to food. Non-communicable Chronic Diseases. 

Food insecurity. Public policy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 10 

2 DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA .............................................................. 10 

2.1 LEIS E TRATADOS SOBRE O DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA ............ 10 

2.2 INSEGURANÇA ALIMENTAR ...................................................................................... 12 

2.3 PALATABILIDADE ESTÉRIL: AÇÚCAR, SAL, GORDURA E ADITIVOS 

ALIMENTARES. ..................................................................................................................... 13 

3 NUTRICÍDIO E OUTRAS NECROPOLÍTICAS NO BRASIL ................................ 18 

3.1 GENOCÍDIO PRETO E MANUTENÇÃO DE PODER E PRIVILÉGIOS ..................... 18 

3.2 NECROPOLÍTICA ALIMENTAR ................................................................................... 24 

4 PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA ............................................................................ 33 

4.1 DCNT E SEGURIDADE SOCIAL ................................................................................... 33 

4.2 ACESSO A REMÉDIOS DE QUALIDADE ................................................................... 37 

4.3 PANDEMIA E ALIMENTAÇÃO .................................................................................... 40 

5 PERSPECTIVA PARA O FUTURO DA POPULAÇÃO NEGRA: ALIMENTAÇÃO 

DE QUALIDADE E SAÚDE ................................................................................................. 42 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 49 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 50 

APÊNDICE A – MEU RELATO .......................................................................................... 59 

APÊNDICE B – ENTREVISTA DOS MEUS PAIS ............................................................ 61 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

1  INTRODUÇÃO 

  

Da legislação vigente, nacional e internacional, depreende-se que o direito à alimentação 

se conecta com direito à vida, à dignidade e a saúde, devendo ser garantido a todos os seres 

humanos sem distinção de qualquer espécie tais direitos (DUDH, 1948). 

Deste, foi identificada uma possibilidade, a ser comprovada, usada pelo Estado com 

intuito de exercer, em grau perverso sua soberania, decidindo quem pode morrer, através de 

insegurança alimentar, do uso e permissões desenfreadas de substâncias que aumentam os 

riscos para o surgimento de Doenças Crônicas não Transmissíveis, responsáveis por 720.205 

óbitos em 2018 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Assim, através do emprego do método de pesquisa bibliográfico e documental, que se 

desdobrou da análise do referencial teórico sobre o tema, utilizando-se de livros, artigos 

científicos, leis, tratados e outros dados publicados por institutos nacionais e internacionais 

sobre a problemática, visa verificar o papel do Estado no nutricídio, consequentemente, no 

extermínio dessa população. 

E assim, ao final, deseja-se apurar, se o Estado não apenas está ciente, bem como, 

utiliza-se do nutricído, em doses homeopáticas, para a destruição da população negra. 

 

2  DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

2.1 LEIS E TRATADOS SOBRE O DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

 

A visão mundial do direito à alimentação, como fundamental e básico para o ser humano 

nasceu da necessidade de resguardar a humanidade de barbáries similares ao terror vivenciado 

na Segunda Guerra Mundial. Avançando nessa lacuna, líderes mundiais se desdobraram na 

missão de pensar soluções para tal óbice, não apenas referente a alimentação, mas aos diretos 

inerentes ao homem como um todo. Desse ponto, foi proclamada a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos pela assembleia geral da ONU em 1948, que já abarcava o direito à 

alimentação. (PIOVESAN, 2009). 

Em seguida, a Convenção de Genebra de 1949, que destinava a proteger as vítimas da 

guerra, assimilou a noção de alimentação adequada:  

 

As Partes em luta garantirão, a êste pessoal, enquanto estiver em seu poder, a mesma 

alimentação, o mesmo alojamento, as mesmas gratificações e o mesmo sôldo que é 

concedido ao próprio pessoal de seu exército. A alimentação será, em todo caso, 
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suficiente em quantidade, qualidade e variedade para assegurar aos interessados um 

equilíbrio normal de saúde. (Convenção de Genebra, 1949, Art. 32). 

 

Mais adiante, outro grande marco, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais de 1966, ratificado por mais de 153 países, incluindo o Brasil, ganhou força 

legislativa em 1992, destina o art. 11 para abordar o Direito à Alimentação Adequada: 

 

1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível 

de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta 

e moradia adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condições de vida. 

Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse 

direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação 

internacional fundada no livre consentimento. 

2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda 

pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, individualmente e mediante 

cooperação internacional, as medidas, inclusive programas concretos, que se façam 

necessárias para: 

a) Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros 

alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela 

difusão de princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos 

regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a utilização mais 

eficazes dos recursos naturais; 

b) Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação 

às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos países importadores 

quanto dos exportadores de gêneros alimentícios. (Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, 1966, Art. 11) 

 

Visando elucidar o supracitado diploma, o Comentário Geral nº 12 do Comitê de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada 

(1999), elaborado pela ONU, preceitua que o Direito à Alimentação Adequada (DAA) pode ser 

compreendido nesses cinco elementos: disponibilidade, estabilidade, acessibilidade, 

sustentabilidade e adequação (FAO, 2014).  

Como disponibilidade, compreende-se o poder de escolha, de se alimentar do que 

cultiva ou de utilizar o sistema de distribuição, eficaz, que encaminhe o alimento a pessoas que 

necessitam. A estabilidade por usa vez, de saber que o alimento estará de maneira estável e 

duradoura ao alcance. A acessibilidade, porquanto toda a sociedade deve ter acesso, econômico 

e físico, ao alimento. A sustentabilidade atinente a gestão dos recursos naturais para garantir o 

acesso também às gerações futuras. Por fim, a adequação na forma de ofertar o alimento livre 

de elementos nocivos à saúde e que não ofenda culturalmente os grupos aos quais será 

destinada. (FAO, 2014). 

 São esses os princípios norteadores do DAA, cujo cerne foi absorvido no contexto 

nacional, até mesmo na Constituinte de 1988, alocado pela Emenda Constitucional nº 64 de 

2010, no rol dos direitos sociais, no art. 6º, “são direitos sociais a educação, a saúde, a 
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alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1988, Art. 6º). 

Salienta-se, o intuito do Estado brasileiro na criação de políticas públicas que garantam 

todo exposto, ciente que a alimentação não se destina apenas para a resguardar o indivíduo da 

fome, devendo levar em consideração, também, o acesso ao alimento digno e de qualidade. 

Porquanto este é de extrema valia pelo impacto causado à saúde se relacionada a dietas 

inadequadas, que não atendam a necessidade nutricional básica do indivíduo.  

Desse esforço coletivo pela criação de políticas que viabilizassem tal direito, foram 

criados institutos. Primeiramente, em 1993, se instituiu o Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, responsável por dialogar com os entes federativos e a sociedade civil 

nos assuntos sobre programas federais na seara alimentar. Posteriormente, foi sancionada a Lei 

nº 11.346/2006, a qual preceituava o SISAN – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, responsável pela ponte entre o Poder Público com a sociedade civil atuante nos 

planos, programas e ações que garantam o DAA como um direito fundamental do ser humano, 

inerente à dignidade da pessoa humana, que carece de olhar interseccionalizado a outros diretos, 

tais como direito a água potável, a saúde, a propriedade e remuneração justa (BRASIL, 2006). 

 

2.2 INSEGURANÇA ALIMENTAR  

 

A compreensão a respeito do que seria segurança alimentar sofreu grandes mudanças 

nas últimas décadas. Outrora a atenção se referenciava à disponibilidade de alimentos. 

Assim, a Declaração Universal sobre a Erradicação da Fome e Desnutrição (1974) 

dispõe da “criação de um sistema mundial de segurança alimentar que assegure a 

disponibilidade suficiente de alimentos a preços razoáveis em todo o momento, 

independentemente das flutuações e caprichos periódicos do clima e sem nenhuma pressão 

política ou econômica”. A maior transformação desse conceito caminhou na vertente de 

incorporar, além da disponibilidade, elementos com aspectos nutricionais, valor cultural e 

sustentabilidade. 

Igualmente, a cientista política Susan George: 

 

A fome não é fenômeno inevitável como a morte e os impostos. Já não vivemos no 

século XVII, quando mais ou menos de três em três anos a Europa enfrentava crises 

de escassez de alimentos e, de dez em dez, até mesmo de fome. O mundo de hoje 

dispõe de todos os recursos físicos e conhecimentos tecnológicos para alimentar a 

atual população do planeta, ou um número ainda maior. Infelizmente, para milhões de 



13 
 

pessoas que passam fome, o problema não é de ordem técnica como, aliás, não era 

inteiramente no século XVII. (GEORGE, 1978, p. 23) 

 

Em âmbito nacional a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei nº 

11.345/06) no artigo 3º, conceitua segurança alimentar e nutricional como o direito de todos ao 

acesso regular e permanente à alimentação de qualidade, na quantidade adequada a cada 

indivíduo de modo a respeitar a diversidade sociocultural e econômica de cada pessoa. Estipula 

também que é dever do Estado promover políticas públicas que garantam a efetividade desse 

direito fundamental, bem como o acesso à informação. (BRASIL, 2006). 

A referida lei foi promulgada em 15 de setembro de 2006, e diferente do esperado e 

projetado, a segurança alimentar do brasileiro sofre a cada ano mais abalos. De acordo com o 

Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19, 

realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 

52% dos lares brasileiros vivenciaram a insegurança alimentar, desde o início da pandemia. 

(REDE PENSSAN, 2021). 

Essa média nacional teve um aumento de 54% se comparado a 2018, período anterior à 

pandemia. Desse quantitativo as regiões Norte e Nordeste apresentam média maior que a 

nacional, 60% e 70% respectivamente, majoritariamente nos lares de pessoas pretas e pardas. 

(REDE PENSSAN, 2021). 

Segundo a pesquisa de orçamento familiar, uma análise sobre a segurança alimentar no 

Brasil, esta é a menor das últimas décadas. (REDE PENSSAN, 2021). 

 Um dos principais motivos desse abalo relaciona-se à crescente taxa de desemprego, 

segundo dados fornecidos pela IndexMundi a menor taxa registrada no Brasil, 5,5 em 2012 

paralelo a maior taxa de segurança alimentar dos últimos anos, 77,1%. Com base nesses dados, 

com o aumento exponencial da taxa de desemprego, e a crescente alta nos produtos da cesta 

básica há de se indagar, como a população conseguirá manter-se longe da insegurança 

alimentar, sem programas que garantam a efetividade da lei 11.346 (INDEXMUNDI, 2021). 

Conclui-se, que a lei por si só não tem condão de transformar a realidade, visto que 

necessita de outros mecanismos que garantam a efetividade e aplicação da lei, de forma a 

garantir segurança alimentar aos brasileiros. 

 

2.3 PALATABILIDADE ESTÉRIL: AÇÚCAR, SAL, GORDURA E ADITIVOS 

ALIMENTARES.  
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Palatabilidade estéril, consiste no processo de neutralização do paladar, pela exposição 

excessiva de substâncias como açúcar, sal, gordura e aditivos, estes responsáveis por limitar a 

sensibilidade ao sabor de alguns alimentos. (GUERRA; BEZERRA; CANUT, 2020). 

O processo de neutralização do palato se origina das Revoluções Francesa e Industrial, 

inicialmente, com a finalidade de suprir necessidades inerentes à guerra. O surgimento da 

primeira empresa de alimentos em conservas é datado de 1822, em Londres, que impulsionado 

pelas revoluções supracitadas, em pouco tempo se alastrou por toda Europa e países 

colonizados. (FEATHERSTONE, 2012). 

Tal processo foi alavancado durante o século XX, graças à substituição de alimentos in 

natura, de qualidade mais elevada, por matéria-prima, de baixo custo e qualidade em paralelo a 

incentivos fiscais, que possibilitaram a dissipação de alimentos industrializados para uso 

cotidiano. Salienta-se que durante décadas os Estados Unidos mantiveram a soberania na 

produção e exportação de óleos vegetais, e foram pioneiros no refino deste grande ingrediente 

da indústria alimentícia. (GUERRA; BEZERRA; CANUT, 2020). 

Assim, pode-se dizer que os EUA foram os grandes dissipadores desse modelo 

alimentar, inclusive, influenciando as primeiras políticas públicas do Brasil sobre alimentação 

e nutrição, originadas da década de 50, durante a gestão do governo Dutra. (BRASIL, 1943). 

Esta, visava reorganizar os gastos da saúde, alimentação, transporte e energia, focado em grupo 

específico, com intuito de contribuir para escoamento do excedente de produção industrial 

alimentícia. 

O guia alimentar da população brasileira, conceitua alimentos ultraprocessados da 

seguinte forma: 

 

Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou 

majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, 

amido, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos (gorduras hidrogenadas, 

amido modificado) ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas 

como petróleo e carvão (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e outros 

aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes). Técnicas 

de manufatura incluem extrusão, moldagem e pré-processamento por fritura ou 

cozimento. (GUIA ALIMENTAR DA POPULAÇÃO BRASILEIRA, 2006, p. 42). 

 

Ao questionar como a base desse tipo de alimento interage em nosso organismo tem-se 

que o açúcar, segundo o pesquisador da universidade de Princeton, Bart Hoebel, em entrevista 

fornecida a revista, Obesity and Food Addiction Summit em 2009: 

 

Embora o vício do açúcar não seja tão prejudicial à vida quanto o vício da heroína ou 

da cocaína, pode ser mais generalizado. É interessante que algumas das mesmas 
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adaptações cerebrais vistas em animais viciados em drogas ou açúcar também são 

vistas em viciados em humanos ou pessoas obesas. Isso sugere que alguns, não 

necessariamente todos, do mecanismo subjacente são os mesmos. (HOEBEL, 2009, 

tradução nossa1). 

 

No referido estudo, o professor Bart Hoebel (2009) e sua equipe do Departamento de 

Psicologia e do Instituto de Neurociências de Princeton estudaram sinais de dependência de 

açúcar em ratos durante anos. Esses ratos, conheceram dois dos três elementos do vício. Eles 

demonstraram um padrão comportamental de aumento da ingestão e, em seguida, mostraram 

sinais de retirada. Como resultado imediato, a equipe conseguiu capturar o desejo e recaída, 

típico de substâncias que causam dependência. 

A referida pesquisa constatou que a compulsão pelo açúcar é uma forma de vício, e deve 

haver efeitos duradouros no cérebro desses viciados (PRINCETON, 2010). 

Nessa esteira, o historiador brasileiro Felipe Carvalho, em sua obra O livro negro do 

açúcar (2006), alerta:  

 

O açúcar é o único produto químico adicionado a alimentos, bebidas e remédios que 

goza desse privilégio. O único aditivo químico acima de quaisquer suspeitas que está 

fora do alcance das leis específicas que controlam todas as outras substâncias 

químicas no que diz respeito a níveis de segurança toxicológica e índices de ingestão 

diária recomendáveis. Quando se trata de açúcar vale sempre o criminoso a gosto para 

os bonecos de açúcar e na maioria das vezes o sofisticado quantum satis para a 

indústria de alimentos. Fica a pergunta: uma substância que seja adicionada a 

alimentos e tenha uma ação tipo veneno lento, provocando permanente desequilíbrio 

no metabolismo e que enfim leve ao desencadeamento de doenças crônicas e 

degenerativas, começando pela cárie dentária, um tal produto pode continuar tendo 

seus passos livres? (CARVALHO, 2006, p. 47). 

 

Pelo exposto, é visível a compreensão receosa, de parte da academia, a respeito do 

açúcar e desdobramento dos seus problemas, desde a escravidão às atuais comorbidades, 

causada por esses pseudo-inofensivo parceiro de vida. 

Quanto ao sal, não esteve presente, na forma adicionada, dos primeiros seres humanos, 

posto que eles retiravam a quantidade necessária naturalmente, sem processo de dessalinização. 

Este, começou a fazer parte da vida da espécie nos últimos 5.000 a 10.000 anos. Por sua 

utilidade, se apresentou como símbolo de riqueza, poder, superstição, moeda de troca, 

responsável por inúmeras guerras, ao longo da história, como a Guerra dos Cem Anos, no luxo 

da Corte de Versalhes e na Revolução Francesa, no domínio de Portugal sobre o Brasil e, até, 

 
1 No original: Although sugar addiction would not be as life disruptive as heroin or cocaine addiction, it may be 
more pervasive. It is interesting that some of the same brain adaptations seen in drug or sugar addicted 
animals are also seen in human addicts or obese people. This suggests that some, not necessarily all, of the 
underlying mechanism are the same 



16 
 

na Independência da Índia em relação a Inglaterra, em 1948, entre muitos outros. 

(SALMARIM, 2021). 

Atualmente, estima-se que o consumo excessivo de sódio esteja associado a mais de 3 

milhões de mortes, posto que a dissipação dos alimentos ultraprocessados contribuiu para que, 

a nível global, mais de 95% dos indivíduos consumissem taxas de sódio em muito além do 

aceitável. Esse consumo além dos limites, convencionados pela ONU, está associado a doenças 

cardiovasculares, mediados pela hipertensão arterial (HA), como acidente vascular cerebral, 

infarto do miocárdio, miocardiopatia hipertensiva e doença renal crônica. (MILL et al., 2019). 

 A gordura é outro grande parceiro desse mega conglomerado, que é a indústria 

alimentícia, embora sua necessidade seja incontestável. No decorrer dos anos possibilitou a 

evolução da espécie, responsável pelo armazenamento de energia corporal, bem como, manter 

o corpo humano aquecido, entre outras. Comparada à dieta com alimentos predominantemente 

in natura ou minimamente processados, a fração relativa a alimentos ultraprocessados, verifica-

se, no quesito gordura, 1,5 vezes mais gorduras em geral e gorduras saturadas e oito vezes mais 

gorduras trans. Destaca-se que o consumo elevado desse componente pode causar aumento do 

colesterol total e ainda do colesterol ruim (LDL), além de reduzir os níveis de colesterol bom 

(HDL), elevando o risco para doenças cardiovasculares. (DIAS; GONÇALVES, 2009) 

 Não há como falar em indústria alimentar sem os aditivos alimentares. O uso de aditivos 

químicos e biológicos para modificação de alimentos é um tema controverso, para alguns 

segmentos, representa risco e ameaça, especialmente analisado no viés político-econômico. 

(PEREIRA et al., 2013) 

 Segundo a portaria Portaria nº 540 de 1997, que regulamenta, a utilização de aditivos, 

este, conceitua-se: 

 

Aditivo Alimentar: é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos 

alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características 

físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, 

preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou 

manipulação de um alimento. Ao agregar-se poderá resultar em que o próprio aditivo 

ou seus derivados se convertam em um componente de tal alimento. Esta definição 

não inclui os contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam incorporadas ao 

alimento para manter ou melhorar suas propriedades nutricionais. (BRASIL, 1997, 

art. 1.2). 

 

Dentre as funções dos aditivos alimentares estão: (a) antioxidante, com o objetivo de 

retardar o aparecimento de alteração oxidativa no alimento; (b) corante, para proporcionar, 

intensificar ou restaurar a cor de um alimento; (c) conservador, visa impedir ou retarda a 

alteração dos alimentos provocada por microrganismos ou enzimas; (d) edulcorante, substância 
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similar ao açúcar que confere sabor doce ao alimento; (e) aromatizante; (f) realçador de sabor; 

(g) estabilizante de cor, e outros. (BRASIL, 1997). 

Os aditivos são essenciais para alguns alimentos, porém podem ser a causa de alguns 

problemas de saúde, como alergias, hiperatividade e Transtorno de Déficit de Atenção em 

pessoas sensíveis à produtos químicos específicos, além de poder ser a causa de asma, febre do 

feno e certas reações como erupções cutâneas, vômitos, dores de cabeça, peito apertado, 

urticária e piora do eczema. Os efeitos prejudiciais dos aditivos podem ser imediatos ou a longo 

prazo, quando em constante exposição. Dentre os principais efeitos imediatos estão dores de 

cabeça, além de alterações no nível de energia, de concentração mental e de comportamento ou 

resposta imune. (PEREIRA et al., 2013). 

De acordo com o lapso temporal, podem incluir incremento no risco de câncer, doenças 

cardiovasculares e outras doenças degenerativas. Apesar dos riscos, por influências políticas, 

ainda se acredita que o uso de aditivos em concentrações regulamentadas é seguro. (POLÔNIO; 

PERES, 2009). 

 Juntos, o açúcar, o sal, a gordura e os aditivos alimentares, formam os 4 elementos 

fundamentais para a mega indústria alimentar, que controla toda nossa cadeia de fabricação e 

distribuição de alimentos. Não obstante, influenciam na indústria farmacêutica e na mídia e nas 

redes sociais. (PEREIRA et al., 2013). 

 O pesquisador norte-americano Llaila O. Afika, trabalha com a problemática 

relacionada à alimentação versus colonização e apagamento histórico alimentar, preceituando 

que: 

 

A dieta contemporânea de comida-porcaria e comida-rápida [fast food] é baseada em 

não-alimentos sinteticamente quimicalizados, desnaturados, altamente refinados, 

processados e geneticamente alterados. Este material moderno parece com comida, 

tem gosto de comida, cheira a comida, mas se resume a resíduos químicos e um tipo 

de sujeira sintética. 

(...) 

A ingestão destas substâncias químicas indiretamente causa escravidão nutricional 

robotizada, limita o raio de pensamentos e bem-estar. (AFRIKA, 2012, p. 32, tradução 

nossa2) 

 

 
2 No original: The contemporary junk food and fast food diet is based on synthetically chemicalized, denatured, 
highly refined, processed and genetically altered non-foods. This modern stuff looks like food, tastes like food, 
smells like food, but it boils down to chemical residue and a kind of synthetic dirt. 
(...) 
The ingestion of these chemicals indirectly causes robotic nutritional slavery, limits your thought range and well-
being. 
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Há indícios que ratificam o impacto dos alimentos industrializados no aumento de 

doenças crônicas não transmissíveis. Segundo pesquisas realizadas pelo Núcleo de Pesquisas 

Epidemiológicas em Nutrição e Saúde Pública de Universidade de São Paulo (2019), eles 

aumentam o risco de diabetes tipo 2, obesidade, síndrome metabólica, problemas cardíacos e 

mortalidade por todos os casos em até 25%. 

Por fim, insta salientar que existem iniciativas em tramitação como forma de auxiliar no 

combate dessa problemática, como o Plano de Ação Global de DCNT da OMS, que contam 

com metas de redução do teor de sódio, gordura e açúcar, muito embora haja um logo caminho 

para efetividade. (WHO, 2013) 

 

3  NUTRICÍDIO E OUTRAS NECROPOLÍTICAS NO BRASIL 

3.1 GENOCÍDIO PRETO E MANUTENÇÃO DE PODER E PRIVILÉGIOS  

 

“Neném, já me sinto pronta para te receber, te amar, cuidar!!! Deus nos abençoe” 

(KATHLEN ROMEU, 2020). 

Disse a jovem Kathlen Romeu, em suas últimas postagens, antes de ser assassinada por 

um tiro de bala perdida, na comunidade do Lins. A recém mãe de 24 anos se preparava para 

receber seu primeiro filho. Em entrevista, a avó da vítima lamenta “Perdi minha neta, uma 

garota que trabalha, formada.” (RODRIGUES, 2021). 

“Ele não viu que eu estava com roupa de escola?” (OUCHANA, 2018). 

Questionou a vítima, Marcos Vinícius, de 14 anos, minutos antes de morrer à mãe, após 

ser atingido por uma bala perdida a caminho da escola, no complexo da maré, em 2018. 

Em entrevista o pai demostrou sua indignação, “Por que veem um uniforme de escola e 

atiram? Porque não são policiais. São assassinos. Policiais não agem desse jeito”. (OUCHANA, 

2018). 

“Eu nunca ia imaginar que eles iam executar minha família”. (RJ1, 2019). 

A frase acima foi dita por Paulo Roberto Soares, pai de João Roberto de 3 anos, 

assassinado em 2008 por um policial militar do Rio de Janeiro.  

Na situação, a criança estava no carro acompanhado da mãe e de outro irmão, na Tijuca, 

zona norte do rio, segundo os jornais da época, houve uma perseguição e a mãe da criança, 

visando proteger-se, encostou o carro. Isso não foi suficiente para conter a ira dos policiais, que 

atiraram 17 vezes contra o carro, alegando legitima defesa, que foi afastada, pois, segundo o 

circuito de câmeras de segurança próximas ao local, a mãe da vítima jogou um brinquedo para 
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fora do carro, na tentativa de mostrar que não eles não ofereceriam perigo para a guarnição. 

(G1, 2008). 

Questionamentos como esses, não param de surgir, na memória daqueles que perderam 

seus entes. Embora cada caso tenha sua particularidade, o quesito racial, se mostra um 

denominador comum, na realidade do genocídio, do encarceramento, da diminuição da 

expectativa de vida, da classe social. (BORGES, 2019). 

 Assim, mostrando que o direito do asfalto (SANTOS, 2014), não alcança pessoas 

negras quando os olhares estão na garantia de direitos. Para estes, existe apenas o aparato 

repressor do estado, que se manifesta em forma de helicópteros, tanques de guerras, balas 

“perdidas” e leis discriminatórias. 

O Código Criminal do império, de 1830, já dava indícios que o sistema penal não seria 

ameno para as pessoas negras, onde estabelece a insurreição a ser punida com pena de morte, 

único crime cujo bem jurídico tutelado não é a vida, que se aplicava pena de morte (BRASIL, 

1830): 

 

INSURREIÇÃO 

Art. 113. Julgar-se-ha commettido este crime, retinindo-se vinte ou mais escravos 

para haverem a liberdade por meio da força. 

Penas - Aos cabeças - de morte no gráo maximo; de galés perpetuas no médio; e por 

quinze annos no minimo; - aos mais - açoutes. (CODIGO CRIMINAL, 1830, art. 

113). 

 

Igualmente, o decreto nº 145/1893, instituiu ao Estado o poder de criar colônias 

correcionais, compreendidas como cadeias, para a correção de vadios, vagabundos, 

capoeiristas. Para depois, por meio de decreto negar o direito a fiança destes, assim como, 

autorizava empreitadas policiais, desorganizadas em regiões com mais negros. (SANTOS, 

2006) 

Atualmente, a lei de drogas tomou esse papel, de legitimar prisões e aumentar o 

quantitativo de presos, levando o Brasil a ocupara 3ª posição no ranking mundial de população 

encarcerada, ficando atrás dos EUA e China (BORGES, 2019). 

A manutenção de poder esta intrinsecamente ligada a políticas de invisibilidade, e 

genocidas. A equação é simples, a sociedade brasileira se desenvolveu sob indivíduos 

escravizados, com anuência de diversos âmbitos do corpo social. Nesse processo, o que mudou 

da abolição foi a necessidade de aperfeiçoar técnicas para manter o negro à margem, seja na 

cadeia, nas favelas, alvos de mortes prematuras ou na qualidade de subalternos, à serviço da 

dominante. (NASCIMENTO, 2019) 



20 
 

Nessa esteira, o filósofo camaronês Achille Mbembé aborda a discussão, partindo de 

uma ótica contemporânea do conceito foucaultiano de biopoder, e detalhou: 

  

Um elemento crucial, nessas técnicas de inabilitação do inimigo é a da terra arrasada 

(bulldozer): demolir casas e cidades; desenraizar as oliveiras; crivar de tiros tanques 

de água; bombardear e obstruir comunicações eletrônicas; escavar estradas; destruir 

transformadores de energia elétrica; arrasar pistas de aeroporto; desabilitar os 

transmissores de rádio e televisão; esmagar computadores; saquear símbolos culturais 

e político-burocráticos do Proto-Estado Palestino; saquear equipamentos médicos. 

Em outras palavras, levar a cabo uma “guerra infraestrutural” [...] 

Como ilustra o caso palestino, a ocupação colonial contemporânea é um 

encadeamento de vários poderes: disciplinar, biopolítico e necropolítico. A 

combinação dos três possibilita ao poder colonial a dominação absoluta sobre os 

habitantes do território ocupado. (MBEMBÉ, 2018, pag. 47-48) 

 

Pelas palavras de Mbembé (2018), deduz-se que o Estado pode usar seu direito de matar 

de inúmeras maneiras, pois a sutileza é a base dessa artimanha, fazendo com que a sociedade 

não sinta se padeça dessa dor. (SANTANA, 2019). 

O núcleo dessa engrenagem é a violência, elemento encontrado em outros modelos 

sociais e, para alguns, como Hobbes (1651), se justifica na lógica da necessidade de um Estado 

mais “monstruoso” para conter a tendência natural, animalesco humana. 

Em complemento, tem-se o conceito de Outro, aquele que está além de mim, no qual, 

não posso sentir sua dor, nem mesmo ter empatia. Esse outro, alvo de violências (KILOMBA, 

2012). 

Nessas diferentes formas de manifestação da violência, questiona-se o impacto delas, 

nesses grupos marginalizados. 

Na visão da Organização Mundial da Saúde pode-se conceituar violência da seguinte 

forma: 

O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, 

contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação. (...)A inclusão da palavra "poder", além da frase "uso 

da força física", amplia a natureza de um ato violento e expande o entendimento 

convencional de violência de modo a incluir aqueles atos que resultam de uma relação 

de poder, inclusive ameaças e intimidações. O "uso do poder" também serve para 

incluir negligência ou atos de omissão, além de atos violentos mais óbvios de 

perpetração. Assim, "o uso da força física ou do poder" deve ser entendido de forma 

a incluir a negligência e todos os tipos de abuso físico, sexual e psicológico, bem como 

o suicídio e outros atos de auto-abuso. (OMS, 2013)  
 

De acordo com a definição acima, depreende-se que os atos que resultam de relações de 

poder, das quais o racismo está presente, como elemento chave, ou gerador da violência social, 
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material ou simbólica, produz efeitos com consequências na saúde física e psicoemocional de 

suas vítimas, que vivem em constante alerta, por não saber de onde partirá a próxima abuso 

psicológico. 

Em análise aos impactos do racismo sobre o sofrimento psíquico da população negra. A 

autora Neusa Santos Souza assegura que falar de racismo implica em uma reflexão sobre a 

violência como núcleo central, visto que o “ser negro é ser violentado de forma constante, 

contínua e cruel, sem pausa ou repouso” (SANTOS, 1983, p. 2).  

A autora salienta que o racismo, pela repressão ou persuasão, leva o sujeito negro a 

projetar um futuro identificatório que se mostra contrário à realidade de seu corpo e sua história 

étnica e pessoal. É assim que o negro, no desejo de embranquecer, deseja, nada mais nada 

menos, sua própria extinção. (SANTOS, 1983). 

 Dessarte, deduz-se que o racismo, quando reproduzido de forma explícita ou sutil, 

configura-se enquanto grave violência, tendo em vista que provoca danos profundos na 

integridade física, psíquica e na dignidade humana da população negra (CHAUÍ, 1995). 

O racismo precisa ser compreendido em três viés: individual, institucional e estrutural. 

No âmbito individual, ele é compreendido de forma isolada, em situações isoladas, 

manifestadas principalmente na forma de ações diretas, a vítima e o agressor. Ao passo que o 

racismo institucional é compreendido como resultado do funcionamento das instituições, que 

atuam em uma dinâmica que confere desvantagens em detrimento de privilégios com base no 

critério racial, demonstrando que o racismo é uma questão que extrapola as relações 

interpessoais, alcançando instituições como a polícia, Estado, iniciativa privada, e outros. Por 

fim, a manifestação do racismo estrutural compreendido por decorrer da própria estrutura 

social, ou seja, é consequência das relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, 

criando um ambiente em que o racismo é regra, não exceção. (ALMEIDA, 2019). 

De acordo com a conceituação do Programa de Combate ao Racismo Institucional, o 

racismo institucional é definido como o fracasso coletivo de uma organização para prover um 

serviço apropriado e profissional para as pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. 

Assim, observado nas atitudes e comportamentos de discriminação por preconceito, ignorância 

e negligência (GELEDÉS et al., 2013) 

O exposto, demostra o caráter inerente as relações raciais no Brasil, conhecido ‘racismo 

à brasileira’ (ALMEIDA, 2018), que, pautado no mito da democracia racial, ratificado por 

Gilberto Freyre (1933), nega a existência de conflitos raciais, como se todos vivessem de forma 

harmoniosa, nas mesmas posições e oportunidades. Mas socialmente coloca a população negra 

na base, com o dever de sustentar privilégios, de pessoas racistas que não se vendo como tal, 
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contrariando dados que demostram que o Brasil é um país racista, ao mesmo tempo que o povo 

nega que existam pessoas racistas no Brasil, escondidos na ótica de negar seu próprio racismo, 

imputando-o sempre ao outro, seja por razões sociais, religiosas e político-ideológica. 

(RIBEIRO, 2018). 

Destaca-se, que esse mito, ainda é responsável pela noção de que as desigualdades no 

Brasil não se relacionam a fatores étnico-raciais, e refere-se apenas à classe social, negando 

olhar interseccional. Assim, o mito da democracia racial contribui para a negação do racismo 

enquanto estrutura de poder e estratificação social, invisibiliza suas consequências e impede 

seu efetivo enfrentamento através de políticas públicas (ALMEIDA, 2014). 

Como reflexos, segundo dados do Atlas da Violência de 2020, foram registradas 57.956 

mortes violentas no Brasil em 2018, sendo que 75,7% das vítimas eram negras, e as mulheres 

negras representam 68% do total de mulheres assassinadas nesse período. As chances de jovens 

negros serem assassinados é 2,5 vezes superior à de jovens brancos. (IPEA, 2020) 

Paralelamente, segundo os dados do Departamento Penitenciário Nacional, 63,5% dos 

presos são pessoas negras. (INFOPEN, 2017). 

O quantitativo expressivo é o mesmo quando o tema é desemprego. Segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua pretos e pardos representaram 72,9% de 

desocupados do brasil, no quarto trimestre de 2020. (PNADC, 2020).  

Ademais, também há reflexos dessa política na saúde mental, a interface entre racismo, 

racismo científico, vulnerabilidades e implantação de mecanismos sutis de controle social na 

história da psiquiatria brasileira. (SILVA et al., 2017). 

 Embora as informações coletadas sobre saúde mental não contemplem, em grande 

maioria, o requisito, raça/cor, o racismo pode ser compreendido como precursor de transtornos 

psicológicos, mostrando assim, outro viés da necropolitica, que exclui, enlouquece e extermina 

esse grupo. Nessa vertente: 

 

Entre os temas privilegiados pelos alienistas e psiquiatras brasileiros na construção de 

atos, atitudes, hábitos, comportamentos, crenças e valores “desviantes”, figuravam, 

por exemplo, a civilização, a raça/cor, a sexualidade, o trabalho, o alcoolismo, a 

delinquência/criminalidade, o fanatismo religioso e a contestação política (Engel, 

1999). Colocando “sob suspeita indivíduos e setores sociais incômodos”, o saber 

psiquiátrico fundamentava a elaboração de uma estratégia que se pretendia eficaz no 

sentido de enquadrar os “comportamentos pessoais e sociais que se afastavam das 

normas da moral ou da disciplina” (Cunha, 1986, p. 47 apud Engel, 1999). De acordo 

com Engel, 1999 o vínculo entre raça/cor e doença mental indica outra pista 

importante para se avaliar as dimensões políticas e sociais assumidas pelo saber e pela 

prática alienista na sociedade brasileira das últimas décadas do século XIX. Sempre 

ciosos de resguardar a vastidão e a imprecisão dos limites definidores da doença 

mental, os psiquiatras partiam do princípio de que a loucura não escolhia cor, o que 

não os impediu de construir, sub-repticiamente, relações bastante próximas entre a 



23 
 

doença mental e as “raças” consideradas inferiores. Para tanto lançaram mão, por 

exemplo, da ideia de que os negros e, sobretudo, os mestiços predispunham-se à 

loucura por serem povos degenerados por definição. Entretanto, mesmo quando não 

eram classificados a princípio como degenerados, os indivíduos pretos e pardos eram 

vistos como intelectualmente inferiores e, por isto, menos capazes de enfrentar e/ou 

adaptar-se às contingências do meio social, sendo assim ‘mais propensos’ à 

degeneração. […] Os efeitos psicossociais do racismo é uma linha de interpretação 

recente da questão da saúde mental no Brasil. Todavia, há que se perguntar o quanto 

do pensamento eugênico ainda impregna a formação na área da saúde contribuindo na 

representação social dos profissionais, sobre o louco e a loucura. (BARROS et al. 

2014, p. 1238). 

 

Após a reforma psiquiátrica brasileira, os serviços comunitários passaram a ser a 

principal estratégia de atenção à população que sofre de transtornos mentais. Todavia, os efeitos 

psicossociais do racismo persistem sendo negligenciados, e invisibilizados. Embora, essa 

temática fundamental na perspectiva da compreensão de agravos no processo de saúde e doença 

mental, mas também na da reabilitação psicossocial e da inclusão, metas do cuidado na saúde 

mental. (SILVA et al., 2017). 

 

Kwate e Goodman (2015) alertam para a dificuldade metodológica de comprovar a 

associação entre exposição ao racismo e desenvolvimento de doenças mentais por 

meio de estudos de cortes não longitudinais, o que torna tais estudos onerosos. 

Entretanto, a experiência de racismo tem associação comprovada com sentimentos de 

solidão entre os jovens (Priest et al., 2014), com dias de saúde mental mais precária 

(Kwate; Goodman, 2015) e com sintomas de ansiedade e depressão (Pieterse et al., 

2012). Em levantamento realizado a partir dos registros de óbito da população 

residente no estado de São Paulo para os anos de 1999, 2000 e 2001, os transtornos 

mentais como causas características dos óbitos foram, entre os pretos, a quarta causa 

de morte em importância e a terceira entre os pardos, e não foi listada entre as causas 

características dos óbitos em ordem de importância entre os brancos (Batista; Escuder; 

Pereira, 2004). (SILVA et al., 2017). 

 

 Insta salientar que embora negros e brancos sejam suscetíveis às mesmas doenças 

psicológicas, estas ocorrem com maior intensidade na população negra, em virtude inclusive 

do tratamento ofertado.  

 

O povo negro, apesar de não conviver mais com o martírio da escravidão, ainda sofre 

com o estigma da exclusão e a segregação social, sendo ainda os mais pobres e 

possuindo remuneração inferior e acesso restrito e precário aos serviços de 

infraestrutura e de saúde de boa qualidade, quando comparados com a população 

branca (Araújo et al., 2009). Essa exclusão nas redes de saúde e a precarização de seu 

atendimento no que se relaciona aos negros revela que o preconceito racial influencia 

a relação entre o profissional de saúde e o usuário do serviço (Domingues et al., 2013). 

Esse tratamento desigual é justificado pela ideologia de que o negro é inferior ao 

branco, devido a um significado social imputado a algumas características fenotípicas 

e genéticas, que atribuem valores negativos aos grupos que fogem a esse padrão – 

pensamento característico do racismo, que é reproduzido consciente ou 

inconscientemente pelas pessoas ao longo do tempo e mantido, mesmo com a 

evolução das sociedades, das conjunturas históricas e dos interesses grupais, assim 

fabricando e multiplicando as vulnerabilidades dessa população (Lopes, 2004). 

(SILVA et al., 2017) 
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Há também a relação entre racismo e o estresse, já que as minorias raciais tendem a ser 

mais expostas a estresses específicos, como os relacionados a discriminação, preconceito e 

segregação social, reforçando a noção de desigualdade na distribuição social do estresse. 

(FARO; PEREIRA, 2011) 

 

Kwate e Goodman (2015) chamam atenção para a dor emocional que as pessoas 

expostas ao racismo sentem e para os prejuízos à saúde mental que a exposição ao 

racismo pode trazer. Williams e Williams-Morris (2000) sugerem que racismo pode 

afetar negativamente o estado de saúde mental das pessoas ao menos de três modos: 

(1) o racismo nas instituições sociais pode levar a não mobilidade socioeconômica, 

além de a acesso diferenciado aos recursos desejáveis e a más condições de vida, o 

que pode afetar negativamente a saúde mental; (2) as experiências de discriminação 

podem induzir reações fisiológicas e psicológicas que podem levar a mudanças 

adversas no estado de saúde mental; e (3) nas sociedades rae- -conscious, a aceitação 

de estereótipos culturais negativos pode levar a autoavaliações desfavoráveis, que têm 

efeitos deletérios sobre o bem-estar psicológico. (SILVA et al., 2017). 

 

A temática foi abordada no segundo episódio do podcast Mano a Mano, onde o rapper 

Mano Brown entrevista figuras ilustres com temas atuais. Para ele, a necropolitica se demonstra 

no alto quantitativo de negros dependentes químicos; criados em lares compostos 

exclusivamente por mulheres, mães solos; que perdem de 4 a 5 horas no transporte, de casa 

para o trabalho e vice-versa; na disparidade de renda; nas diversas violências sentidas, que 

contribuem para o surgimento de doenças psicológicas. Visto que a sociedade em questão 

empurra esses indivíduos a margem, justificandoo encarceramento, o extermínio da juventude 

e o tratamento precário fornecido aos negros nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que 

justificam a necessidade de precisarem permanecer, 3 vezes mais tempo internados que os 

brancos. (MACHADO, 2011). 

 

3.2 NECROPOLITICA ALIMENTAR 

 

Também chamado de genocídio alimentar, insegurança alimentar e fome nutricional, 

essa necropolítica está presente em muitos lares, majoritariamente negros, no Brasil. (REDE 

PENSSAN, 2021). 

O filosofo camaronês Achille Mbembe (2019) define tal política como a capacidade de 

definir quem importa e quem não importa, ou seja, quem é descartável e quem não é. O autor 

demonstra, assim, uma política concentrada na morte em larga escala, de diversas formas de 

uma população, “inimiga”, que deve ser exterminada (HILÁRIO, 2016), estando eleitos à 

condição de matáveis. (MIRANDA, 2020). 
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Embora a nação brasileira tenha se formado a partir do extermínio, ambiental, cultural, 

biológico, linguístico e alimentar dos povos originários e escravizados (ROMERO, 2001); tal 

pauta, alimentar, ganhou destaque com o aumento do preço dos produtos que compõe a cesta 

básica (IPEA, 2020), desrespeitando a própria legislação, que assegura o direto a alimentação 

adequada como fundamental, inerente a dignidade da pessoa humana e indispensável para 

manutenção de outros diretos garantidos na constituição e tratados internacionais 

recepcionados. (RIBEIRO, 2020). 

Assim, a escassez pode ser compreendida como um fenômeno crucial para o 

desenvolver de uma sociedade capitalista, relacionando trabalho produção com fome. 

Nesse mesmo sentido, remete-se a Josué de Castro (1946), em sua obra Geografia da 

Fome, onde já apontava a questão da fome como um problema estruturado no histórico das 

relações de produção no Brasil.  

Este, demonstrava que, apesar dos inúmeros avanços na política e economia brasileira, 

é de fundamental importância evidenciar os aspectos históricos internos do período colonizador 

mercantil. Apontando principalmente o que ele chamou de “ciclos sucessivos de economia 

destrutiva” da economia nacional, seja pela extração do pau-brasil, pela produção da cana-de-

açúcar, o extermínio indígena, a mineração, as lavouras, a produção de café, extração da 

borracha e principalmente, a “industrialização artificial”, formada principalmente por um 

regime inflacionário e exportador. (CASTRO, 1946). 

O autor exprime a base do sistema produtivo estruturado, consistente na perpetuação do 

processo colonizador europeu, visando a economia nacional quase que completamente ao 

capital estrangeiro, de uma agricultura extensiva e exportadora, em detrimento da real fonte de 

subsistência alimentar da população. (CASTRO, 1946). 

Assim, o solo nacional se transforma em abundância para o mercado externo ao passo 

que representa escassez e fome para a própria população. Lógica essa, que beneficia uma classe 

minoritária, detentora do capital, do poder sobre as propriedades rurais e do domino do mercado 

de alimentos com aval político. (CASTRO, 1946). 

Esses grupos oligárquicos que, a partir de um controle beirando o absoluto, dos bens de 

consumo fundamentais a toda população, assumem o papel de “donos do poder”, mantendo 

suas posições privilegiadas na sociedade. (CASTELAR, 2009) 

Por fim aduz, que toda a estratégia de mercado tida como desenvolvimentista no 

processo de industrialização dos alimentos, seja por meio dos agrotóxicos, transgênicos ou ultra 

processamento reflete, na verdade, os interesses objetivos de gerar lucro por parte de toda a 
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agroindústria fortalecendo o projeto neoliberal de "desenvolvimento". (SEIXAS; XAVIER, 

2020). 

Pautado nesse cenário que a fome deve ser compreendida, enquanto um instrumento de 

dominação política, já que é justamente essa condição que irá permitir o efeito psicossocial da 

maximização da exploração. Pois a própria condição de pobreza e fome, ou até mesmo o medo 

dela e de não conseguir se manter materialmente, torna esse trabalhador precarizado 

subserviente a todo processo, tornando-se vulneráveis a aceitação das condições desumanas de 

trabalho, como má alimentação, carga horária indefinida, falta de garantias e estabilidades. 

(SEIXAS; XAVIER, 2020). 

Nessa baila, o pesquisador Llaila Afrika, conceitua a situação abordada acima de 

nutricídio, que surge a partir da lógica pautada no uso de agrotóxicos, transgênicos e 

ultraprocessados, e que favorece o consumo de alimentos industrializados em detrimento dos 

in natura. Além dos desertos alimentares, espaços nos quais é muito difícil encontrar alimentos 

frescos, onde os mais atingidos por esse processo são pessoas negras e moradoras de áreas 

distantes dos centros urbanos. (ZOCCHIO, 2020). 

 Posto que menos de 1/3 da população consome alimentos in natura na quantidade ideal 

de acordo com a OMS, desses, o grupo majoritário é composto de pessoas brancas, cerca de 

27%, ao passo que para pessoas negras o quantitativo é de 20%. (VIGITEL, 2019; PNS, 2013). 

 Ademais, partindo do referencial que alimentação adequada é um direito humano 

fundamental, o nutricídio pode ser compreendido pela não efetividade desse direito, em virtude 

inclusive de descaso na criação de políticas públicas em nome de proveito econômico. 

De forma mais aprofundada as pesquisas de Afrika mostram que a população negra, 

dentro e fora do continente africano, enfrenta, historicamente males físicos, mentais e 

espirituais por conta da dieta compulsória trazida pela colonização europeia. Na visão dele, o 

genocídio alimentar anuncia a destruição nutricional das pessoas negras. (RIBEIRO, 2020). 

Em suas pesquisas, Afrika estabelece diferenças nutricionais entre a população negra, 

no continente africano e a inserida no contexto de diáspora, em razão de sutis diferenças entre 

os demais povos. Como o fato que mais de 70% da população negra, em todo mundo, não pode 

digerir o leite. (COSTA, 2018). 

Quanto à melanina aduz que, “Melanina (pigmento da cor preta) é, obviamente, mais 

abundante (dominante) em Pretos. Esta melanina ajuda a proteger os Pretos contra os raios 

ultravioleta do sol. Ela também aumenta a velocidade e armazenamento de mensagens nervosas 

e cerebrais”. (AFRIKA, 2012). 
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O autor do termo nutricidio, é ainda mais enfático ao resgatar a alimentação dos antigos 

povos dos africanos em paralelo com a alimentação do povo negro moderno. “Comer uma dieta 

de alimentos processados é contra a vida e contra a cultura Africana”. (AFRIKA, 2012, p. 32) 

Informar também, que a ingestão de alimentos à base de açúcar, sal, gordura e aditivos causa 

indiretamente escravidão nutricional, responsável por limitar o raio de pensamento e bem-estar. 

Além disso, ele critica o embranquecimento da comida, posto que a farinha e o açúcar, 

presentes na alimentação ocidental, sofreram processo de embranquecimento, mesmo que tal 

processo diminuísse sua carga nutricional. O autor, põe alimentação enquanto afetividade, 

memorias, emoções e sentimentos em conjunto com a utilização de psicólogos pela mega 

indústria alimentar, e seu papel na criação e conexão de desejos subconsciente aos alimentos. 

(AFRIKA, 2012). 

 

A tendência a gostar de tipos de alimentos ou lanches pode indicar problemas 

emocionais. A indústria de alimentos produz alimentos que vão apelar para os 

sentimentos, emoções e estilos de vida disfuncionais dos Africanos oprimidos. A 

indústria utiliza psicólogos para ajudar a criar emoções e sentimentos para alimentos 

e a conectar desejos subconscientes aos alimentos. (AFRIKA, 2012, pag. 37). 

  

De acordo com o levantamento realizado pelo Ministério da Saúde em 2001, intitulado 

de manual de doenças mais importantes, por razões étnicas, na população brasileira 

afrodescendente, é possível identificar particularidades genéticas referente a população afro-

brasileiros. (MS, 2001). 

De imediato, faz destacar que tal pesquisa aborda doenças ligadas à classe social e 

recursos financeiros, que afetam a população negra, em virtude de acesso a serviço de saúde e 

meios de diagnóstico e tratamento precários, que possibilitam a evolução das doenças. Também 

informa a importância do preenchimento da lacuna raça/etnia, pelos agentes públicos, na 

criação de políticas públicas mais específicas à população negra. (MS, 2001). 

Assim, também é viável a análise de fatores que contribuem para o agravamento das 

doenças, que serão abordadas neste trabalho, em momento posterior. Um dos fatores de maior 

influência nas DCNT é o tabagismo, em especial para as doenças circulatórias, tais como 

hipertensão, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio; câncer de pulmão, cavidade oral, 

esôfago, estômago, cólon, bexiga, rins, colo do útero; e doenças respiratórias crônicas (WHO, 

2011). Existem indicativos, que o fumo causou cerca de 71% das mortes por câncer de pulmão, 

42% das doenças respiratórias crônicas e quase 10% das doenças cardiovasculares. (WHO, 

2011). 
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De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde 2013, em relação à raça/cor, negros e 

pardos mostraram prevalência maior de uso do fumo. Segundo a pesquisa, pretos representavam 

o quantitativo 17, 7% de fumantes, seguida por pardos com 16,1% e 13% relacionados aos 

brancos. (PNS, 2013). 

Com reação a alcoolismo, é possível identificar a mesma predisposição, de acordo com 

o Conselho Nacional Antidrogas, a prevalência do abuso do álcool é mais incisiva na população 

negra. (CNA, 2005). Indicando assim, que ter a cor branca traduz maior proteção para o 

consumo prematuro de álcool. (BASTOS, et al., 2008). 

Dos fatores relacionados à alimentação, o risco de morte por desnutrição é, 90% maior 

entre crianças negras do que entre brancas (MS, 2005). 

Além de, em virtude da baixa ingestão de frutas e hortaliças, em paralelo à ingestão 

maior de carboidratos e gordura, possuir maior risco de sobrepeso. (PNS, 2013). 

 Com relação ao estudo de doenças mais importantes, por razões étnicas, na população 

brasileira afrodescendente, citaremos 5 doenças abordadas pelo levantamento.  

Uma delas é a Anemia Falciforme: 

 

A anemia falciforme e a doença hereditária mais comum do Brasil. Sua causa é uma 

mutação do gene da globina beta da hemoglobina, originando uma hemoglobina 

anormal, denominada hemoglobina S (HbS), que substitui a hemoglobina A (HbA) 

nos indivíduos afetados. A doença originou-se na África, estendeu-se para a Península 

Arábica, sul da Itália e Índia, chegando às Américas pela imigração forçada de cerca 

de 3 – 4 milhões de africanos trazidos ao país como escravos. No Brasil, distribui-se 

heterogeneamente, sendo mais frequente onde a proporção de antepassados negros da 

população é maior (nordeste). Além da África e Américas, é hoje encontrada na 

Europa, em virtude da migração voluntária da África e do Caribe, principalmente para 

a Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha, e em grandes regiões da sia. No 

Brasil, a doença é predominante entre negros e pardos, porém também ocorre entre 

brancos. No sudeste do Brasil, a prevalência média de heterozigotos (portadores) é de 

2%, valor que sobe a cerca de 6% – 10% entre negros e pardos e no nordeste do país. 

Com base na frequência gênica pode-se estimar grosseiramente a existência no Brasil 

de mais de 2 milhões de portadores do gene da HbS, mais de 8.000 afetados com a 

forma homozigótica (SS) e outro tanto de afetados pelas outras formas de doenças 

falciformes. Estima-se o nascimento de 700 – 1000 novos casos anuais de afetados 

sintomáticos de doenças falciformes no país. (MS, 2001, pag. 14). 

 

Tais informações demostram a necessidade, no ponto de vista de saúde coletiva, de 

estabelecer estratégias para auxiliar os portadores dos genes, nos desdobramentos das doenças 

falciformes, sempre associado a melhoria e preparo da rede de saúde. 

 

As diferentes formas de doenças falciformes caracterizam-se por numerosas 

complicações que podem afetar quase todos os órgãos e sistemas, com expressiva 
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morbidade, redução da capacidade de trabalho e da expectativa de vida. Além das 

manifestações de anemia crônica, o quadro é dominado por episódios de dores ósteo-

articulares, dores abdominais, infecções e enfartes pulmonares, retardo do 

crescimento e maturação sexual, acidente vascular cerebral e comprometimento 

crônico de múltiplos órgãos, sistemas ou aparelhos, como o sistema circulatório, os 

rins, olhos e a pele, na forma de úlceras maleolares crônicas. De importância singular 

durante os primeiros anos de vida, a destruição do baço é responsável pela 

suscetibilidade aumentada a infecções bacterianas rapidamente fatais, principal causa 

de morte pela doença neste período da vida. (MS, 2001, pag. 17). 

 

Por fim, segundo o Manual de implementação da Política de Saúde da População Negra, 

criado pelo ministério da saúde em 2018, o índice de incidência de anemia falciforme varia de 

2% a 6% na população brasileira em geral, mas com relação à população negra o quantitativo 

aumenta para 6% a 10%. (MS, 2018). 

Além das doenças falciformes há a deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase, um 

defeito enzimático, genético ligado ao cromossomo X, comum na espécie humana, que atinge 

as hemácias podendo causar episódios de hemólise aguda, ou anemia hemolítica crônica, ou 

ainda ser assintomático. Salienta-se, que a maioria dos afetados não manifestam estado mais 

grave da doença, que é encontrada com maior densidade entre afrodescendentes e povos 

mediterrâneos. (MS, 2001). 

 Outra doença altamente incidente na população negra, responsável por uma série de 

doenças que causam óbito como, doenças cardiovasculares (DCVs) e doenças renais crônicas 

(DRCs) é a hipertensão arterial. Um dos fatores para a maior incidência desta tem relação com 

o tráfico de pessoas negras para serem escravizados no Brasil, em virtudes das condições 

impostas a essas pessoas, muitas morriam, inclusive de desidratação, de forma que aqueles que 

tinham mais sódio no organismo e consequentemente conseguiam reter mais água sobreviviam 

e passavam essa condição para sua geração (VARELLA, 2020). 

Também, Lopes (1996) aduz que as pessoas negras possuem a maior reatividade vascular 

quando expostas a estressores físicos e psicológicos. Logo apresentam aumento da pressão 

arterial em virtude da sobrecarga salina. Igualmente, Feitosa (1996) informa que ocorre maior 

aumento da pressão arterial nas pessoas negras em decorrência da alta quantidade de salina, 

porque apresentam maior retenção e sensibilidade ao sódio, com maior expansão de volume e 

menor participação do sistema renina-angiotensina. (PIRES, 2007). 

Pessoas negras parecem apresentar uma peculiaridade, hereditária na captação celular de 

sódio e cálcio, atribuído à presença de um genes armazenador  de sódio que leva ao influxo 

celular de sódio e ao efluxo celular de cálcio, induzindo o aparecimento da hipertensão arterial. 

(CRUZ, 1999). 

Dessa forma, percebe-se que a predominância de determinadas doenças na população 
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negra ocorre em decorrência da diáspora: 

 
No que concerne à discussão sobre identidade negra e saúde, temos que ter em 

mente a situação histórica que foi a escravidão, resultante do sequestro dos povos 

negros africanos para o Brasil, e todas as consequências negativas decorrentes da 

aplicação deste sistema econômico nas esferas biopsicossociais dos escravos e seus 

descendentes mesmo após a extinção do regime (CRUZ, 1997, p. 13). 

 

Por consequência do estilo de vida imposto aos povos africanos no período escravocrata 

a população afro-brasileira herdou deste sistema, “[...] a pobreza crônica e o estresse nela 

embutido, além de um padrão alimentar pobre em fibras e rico em calorias, gordura e sódio. 

Herdou também o apreço ao cigarro e ao aguardente” (CRUZ, 1997, p. 14). 

Dessa maneira, deduz-se que o controle da pressão arterial deve sofrer influência de 

precárias condições sócio-econômicas às quais as pessoas negras podem estar submetidas. 

Fatores esses contribuem para o aparecimento da hipertensão arterial cada vez mais cedo 

na população negra, diminuindo também a qualidade de vida e contribuindo para o genocídio 

dessa população. (PIRES, 2007). 

Visto que a ausência de políticas públicas para o enfrentamento dessa problemática na 

ótica interseccional, em conjunto com possíveis fatores como, genéticos, financeiros e 

habituais, em paralelo com um sistema de saúde preparado para essa demanda, que proporcione 

medicamentos capazes de lidar com o problema central, direciona a população negra à morte, 

por aquiescência estatal. 

 De proporção similar a hipertensão, o diabetes mellitus é um distúrbio metabólico de 

etiologia múltipla, marcado por uma hiperglicemia crônica, causada tanto por uma deficiência 

de insulina, como da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos, ou de uma 

combinação, em graus variáveis, dessas condições. (MS, 2001) 

 Esse tipo de diabetes se desenvolve, normalmente na fase adulta e evolui causando 

danos em todo o organismo. Segundo o Manual de implementação da Política de Saúde da 

População Negra, a quarta causa de morte e a principal causa de cegueira adquirida no Brasil. 

(MS, 2018). 

Utilizando o critério racial, vislumbra-se que atinge os homens negros 9% a mais que 

os homens brancos. Tal diferença é ainda maior com relação às mulheres negras, que são 50% 

mais atingidas do que as mulheres brancas. (CONASEMS, 2017). 

 

O diabetes pode se apresentar com sintomas característicos, como sede excessiva, 

poliúria, borramento da visão e perda de peso. Em algumas formas mais graves, pode 

ocorrer cetoacidose ou estado hiperosmolar não-cetótico, que leva ao torpor, coma e, 

na ausência de tratamento adequado, à morte. E após alguns anos de evolução, é 
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frequentemente acompanhado por danos, disfunção e falência de vários órgãos ou 

sistemas, como olhos, rins, coração, nervos e vasos sanguíneos. (MS, 2001, pag. 56) 

 

Por fim, há desdobramentos da hipertensão arterial que podem tornar uma gravidez de 

risco, como a pré-eclâmpsia e a hipertensão arterial crônica. 

A hipertensão arterial crônica se refere à hipertensão de qualquer etiologia (primária, 

em 90% dos casos), que está presente antes da gravidez ou da vigésima semana de gestação. A 

Pré-eclâmpsia, ou doença hipertensiva específica da gravidez, é uma doença hipertensiva 

peculiar à gravidez humana, que ocorre principalmente em primigestas após a vigésima semana 

de gestação. (MS, 2001). 

 É a principal causa de morbidade e de mortalidade, tanto materna quanto fetal. De 

acordo com dados notificados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do total de 

1.583 mortes maternas em 2012, 60% eram de mulheres negras e 34% de brancas (SIM, 2012). 

Ambas contribuem significativamente para o aumento da mortalidade de mulheres 

negras durante o parto, atrelado ao racismo. Como o presente no caso Alyne da Silva Pimentel 

Teixeira versus Brasil, onde o país foi condenado pela comissão Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW), pela negligência no 

atendimento e cuidado às mulheres grávidas. (CEDAW, 2011). 

O órgão além de condenar o país a reparar o dano à família da vítima, teceu as seguintes 

recomendações: 

a) Garantir o direito das mulheres à maternidade segura e a preços acessíveis para 

todas as mulheres aos adequados cuidados obstétricos de emergência, de acordo com 

a recomendação geral nº 24 sobre mulheres e saúde; 

 b) Proporcionar formação profissional adequada para os trabalhadores de saúde, 

especialmente sobre os direitos de saúde reprodutiva das mulheres, incluindo 

tratamento médico de qualidade durante a gravidez e parto, bem como cuidados 

obstétricos de emergência em tempo oportuno;  

c) Assegurar o acesso a remédios eficazes nos casos em que os direitos de saúde 

reprodutiva das mulheres tenham sido violados e oferecer treinamento para o 

Judiciário e para o pessoal de aplicação da lei;  

d) Assegurar que os centros de saúde privada cumpram com as relevantes normas 

nacionais e internacionais sobre os cuidados de saúde reprodutiva;  

e) Assegurar que as sanções adequadas sejam impostas a profissionais de saúde que 

violam os direitos de saúde reprodutiva das mulheres;  

f) Reduzir as mortes maternas evitáveis através da implementação do Pacto Nacional 

pela Redução da Mortalidade Materna no nível estadual e municial, inclusive através 

da criação de comitês de mortalidade materna onde eles ainda não existem, de acordo 

com as recomendações constantes das observações finais para o Brasil, aprovada em 

15 de agosto de 2007. (CEDAW, Alyne Pimentel versus Brasil, 2011). 

 

O responsável pela morte de Alyne, os conhecidos racismo e machismo institucional 

manifestos por meio da violência obstétrica. Estes, responsável por mais de 54% as mortes 
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maternas no parto serem de mulheres negras, que como Alyne, padeceram do descaso, de ideias 

racistas de profissionais da saúde e da negligência estatal. (BRITO, 2018). 

No geral, as DCNT são caracterizadas por uma etiologia incerta, de origem multifatorial 

e não infecciosa, de curso prolongado e com forte influência de fatores de risco 

comportamentais, modificáveis ou não (GOULART, et al., 2011). Consideradas um dos 

grandes problemas de saúde pública, com destaque para as doenças cardiovasculares, como a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), além de diabetes mellitus (DM), câncer e doenças 

respiratórias crônicas. (TOLONEN, et al., 2014). 

Segundo projeções referentes às doenças cardiovasculares, primeira causa de morte no 

mundo, estimando-se que, até 2025, entre 80 a 90% dos casos ocorrerão em parcelas da 

população de média e baixa renda familiar (LESSA, 2004). 

Por isso, é fundamental as ações de promoção à saúde que compartilhem conhecimento 

e controle de fatores determinantes da saúde. Ações que visam à capacitação da população para 

atuar na melhoria da qualidade de vida e de saúde, com maior participação da comunidade em 

controlar o processo, identificar as ações, satisfazer as necessidades e modificar de maneira 

favorável ao ambiente (SILVEIRA, et al., 2011). 

Segundo o Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e 

agravos não transmissíveis no Brasil 2021-2030, foram registrados no ano de 2018, 720.205 

óbitos por DCNT, destes, 42,2% ocorreram prematuramente, ou seja, entre 30 e 69 anos de 

idade. Sobre o tema é possível ter dimensão a partir da análise da figura abaixo: 

Figura 1 – Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2012 
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4  PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA  

4.1 DCNT E SEGURIDADE SOCIAL 

 

Hoje, a população brasileira enfrenta um período de intensa transição epidemiológica, 

caracterizada pela alteração dos padrões do binômio saúde e doença, intrinsecamente ligado a 

fatores demográficos, econômicos, sociais, culturais e ambientais (SZWARCWALD; SOUZA; 

DAMACENA, 2010). 

Tais transformações direcionaram o país ao estrondoso crescimento das doenças 

crônicas não transmissíveis – DCNT, como as doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. 

Essas são responsáveis por cerca de 75% das mortes, segundo dados do Global Burden of 

Disease Study de 2015. (MALTA, et al., 2017). 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, desenvolvida pelo Ministério da Saúde 

em parceria com o IBGE e a fundação Fiocruz, as DCNT então fortemente associadas ao 

tabagismo, consumo abusivo de álcool, obesidade, alimentação inadequada e sedentarismo. 

Também, fatores relacionados a acesso a bens e serviços públicos, garantia de direitos, acesso 

à informação, emprego e renda, ainda mais decisivos para a liberdade enquanto possibilidade 

de poder fazer escolhas mais favoráveis à saúde. (PNS, 2013). 

Além de contribuírem para a perda da qualidade de vida, causando incapacidades, 

refletindo assim, na previdência social e provocando uma grande pressão nos serviços de saúde, 

em especial no SUS. (SCHMIDT et al., 2011).  

Isso gera efeitos devastadores, especialmente, nas populações mais vulneráveis, como 

as de média e baixa renda e escolaridade, devido à maior exposição aos fatores de risco ou ao 

acesso restrito às informações e aos serviços de saúde (WHO, 2015). 

Criando-se um círculo vicioso, que leva as famílias a um maior estado de pobreza, que 

contribui para a manutenção do status quo dominante, pois as evidências relacionam a 

confluência de dados sobre educação, ocupação territorial, renda, gênero e etnia, com a 

prevalência de DCNT e fatores de risco. (WHO, 2008; 2010). 

 Por sinal, estar inserido em mundo globalmente capitalista, organizada em torno da 

produção e consumo de bens, a falta de rendimentos, ou incapacidade para produzi-lo, quase 

sempre significa o rebaixamento social e a privação, sobretudo para os grupos mais vulneráveis, 

como a população negra. Para muitos, a única alternativa é recorrer à previdência social. 

(MOURA; CARVALHO; SILVA, 2007). 



34 
 

A seguridade social no Brasil, garantida pela Constituição Federal de 1988, abarca a 

previdência, saúde e assistência social. A despeito da previdência, esta visa assegurar uma renda 

que viabilize condições razoáveis de existência, vide princípio elementar da dignidade da 

pessoa, proporcionando, em tese, qualidade de vida e inclusão dos vulneráveis –incapazes de 

exercer atividade laborativa. (BRASIL, 1988). 

Embora demostre o caráter social, de cuidado estatal, a seguridade social pode ser 

analisada, enquanto biopolítica, por representar o poder do Estado sobre a vida e o viver em 

seus efeitos de conjunto sobre a massa global da população, exercendo um poder político 

permanentemente, atualizado e ajustado através de normas e regramentos administrativos em 

detrimentos aos mais vulneráveis. (FOUCAULT, 2005; CASTELO BRANCO, 2013). 

Sem esquecer que as DCNT acabam por favorecer o surgimento de outras enfermidades, 

aumentando a demanda do sistema de saúde, em virtude das internações. (BRAGA et al., 2014). 

Em relação à quantidade de aposentadorias por invalidez, cabe destacar que, segundo o 

Anuário Estatístico da Previdência Social, o aumento dessa espécie de benefício, de 161.850 

para 202.481 entre os anos de 2015 e 2017, representando aumento de cerca de 26% na 

concessão deste. (AEPS, 2017). 

Segundo o anuário, tal espécie estabelece como critério: 

 

Tem direito à aposentadoria por invalidez o segurado que, estando ou não em gozo de 

auxílio-doença, é considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. O aposentado por 

invalidez tem cancelada a aposentadoria se voltar voluntariamente à atividade, ao 

contrário dos outros tipos de aposentadorias, que são vitalícias. (AEPS, 2017) 

 

De grande repercussão econômica e social, são benefícios concedidos a pessoas em 

idade produtiva, particularmente acometidas por patologias demostrando o reflexo das 

transformações no perfil epidemiológico do país nas últimas décadas. Com isso retorna-se à 

problemática central, DCNT, por ser a principal influenciadora nesse quantum, especialmente 

assegurados com menos de 60 anos: 

 

Os benefícios concedidos a pessoas com 60 anos ou mais representaram 23,86% de 

todos os benefícios concedidos. Esse percentual aparentemente reduzido deveu-se aos 

benefícios que são concedidos independentemente da idade e que responderam por 

61,62% do valor das concessões. Eram constituídos pelos benefícios de curta duração 

ou pelos benefícios decorrentes de invalidez, tais como os auxílios previdenciários, o 

salário-maternidade, os benefícios acidentários e o amparo ao portador de deficiência. 

(AEPS, 2017) 
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Constata-se o aumento do volume de gastos pela previdência e um elevado custo social 

devido à elevada morbidade, mortes prematuras, muitas destas evitáveis, ou incapacitação de 

pessoas em idade produtiva. As DCNT têm sido, ainda, responsáveis por um aumento 

considerável na demanda por serviços de saúde, principalmente curativos e de intervenções 

hospitalares. (MOURA, et al., 2007). 

Assim, os gastos familiares com as DCNT reduzem a disponibilidade de recursos 

financeiros para outras necessidades como alimentação, moradia, educação, entre outras. A 

Organização Mundial de Saúde estima que, a cada ano, 100 milhões de pessoas são empurradas 

para a pobreza nos países em que se tem de pagar diretamente pelos serviços de saúde (WHO, 

2011) 

Ao realizar uma investigação desses obstáculos, para a população negra tem-se 

resultados discrepantes, quando comparado à população branca. 

Segundo o último Relatório Anual das Desigualdades Sociais, do Núcleo de Estudos de 

População, da Unicamp, publicado em 2011, mostrou que a expectativa de vida entre negros 

no Brasil é de 67 anos, 6 anos, menor que a mesma média para população branca. (UNICAMP, 

2011). 

Dessa forma, pode-se compreender, com estranheza, o baixo índice de idosos 

autodeclarados negros no Brasil, onde a maior parte da população é negra, demonstração da 

desigualdade racial. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), das 

pessoas com mais de 60 anos, 7,9% se declaram pretas, seguidas de 35,3% pardos e 55,1% 

brancos. (IBGE, 2013). 

A escassez de estudos sobre o tema em conjunto com a ausência de políticas públicas 

transetoriais, não observou que um dos argumentos trazidos pela reforma da previdência, 

aumento da expectativa de vida, não é a mesma para a população negra. 

A emenda constitucional 103/2019, enrijeceu e dificultou as regras para a aposentadoria, 

estabelecendo como idade mínima 62 anos, para mulheres e 65 anos para homens, observando 

ainda o tempo de contribuição. (BRASIL, 2019). 

Tal medida atua como política de aniquilação, desse grupo por fatores como: trabalho 

prematuro, causado por ausência de envolvimento estatal desde o nascimento; baixa renda; 

baixa escolaridade; falta de saneamento básico; falta de acesso à informação; falta de moradia; 

falta de alimentação adequada acabam por serem acometidos por pelas DCNT, que por si, 

diminuem a expectativa e qualidade de vida. (IBGE, 2013). 

Pois, como orientar o indivíduo a se alimentar de forma mais saudável ou praticar 

atividades físicas, se não há espaço gratuito e seguro para isso nas periferias? Como requerer 
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tais pilares para longevidade, a alguém que em virtude do trabalho passa mais de 12 horas fora 

de casa e acaba recorrendo a alimentos com baixo valor nutricional? Alguém que necessitou 

empreender para ter pelo menos arroz e feijão como alimento, e que vê nas frutas e hortaliças 

algo supérfluo? 

É necessária a compreensão multissetorial dessa questão para demandar do ente público 

um olhar especifico para promover soluções de curto, médio e longo prazo, fazendo com que a 

expectativa de vida seja semelhante mesmo apreciada pelo viés racial.  

 Inicialmente, em âmbito internacional, os esforços para promover um combate efetivo 

à DCNT, ocorreu na primeira Conferência Ministerial Global, sobre estilo de vida e controle 

dessas doenças, realizada em abril de 2011, na cidade de Moscou. (MS, 2020) 

O evento marcante, visava apoiar os Estados-Membros no desenvolvimento e 

fortalecimento de políticas e programas sobre estilos de vida saudáveis para a prevenção de 

DCNT e, como um dos frutos, foi aprovada uma declaração política, que deu encaminhamento 

para a aprovação, em 2013, durante a 65a Assembleia Mundial da Saúde, das metas voluntárias 

2015-2025 para a prevenção e controle de doenças não transmissíveis e do Plano Global de 

DCNT. (MS, 2020). 

Considerando o cenário epidemiológico e econômico das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) no Brasil e todo o envolvimento mundial sobre o tema, o Ministério da 

Saúde coordenou no ano de 2011 o processo de elaboração do 1º Plano de Ações Estratégias 

para o Enfrentamento das DCNT no Brasil, com metas a serem alcançadas do ano de 2011-

2022, para o qual contou com a colaboração de outros mais de 20 ministérios, diferentes 

instituições acadêmicas, secretarias de estado e municipais, sociedades científicas e 

organizações não governamentais, garantindo a inclusão de ações da Saúde como também dos 

demais setores envolvidos (MALTA, et al., 2011). 

Em plena conformidade com os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

o plano aborda os principais fatores de risco modificáveis: tabagismo; alimentação inadequada; 

inatividade física; e consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Prendendo lhe dar com a situação, 

em três principais vertentes, vigilância, compreendida também pela informação, avaliação e 

monitoramento; promoção da saúde e cuidado integral (WHO, 2011) 

Assim, foram propostas, ao todo 12 metas, dentre elas 4 não foram monitoradas, 

referentes aos temas de morbimortalidade e fatores de risco para doenças crônicas não 

transmissíveis no contexto da realidade e necessidade do país. (MS, 2020) 

Podendo ser analisado conforme figura abaixo: 
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Figura 2 – 1º Plano de Ações Estratégias para o Enfrentamento das DCNT no Brasil e seus resultados: 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2020 

Dela, pode-se extrair a que a meta de Redução da mortalidade prematura, compreendida 

na faixa etária de 30-69 anos por DCNT em 2% ao ano, não foi alcançada, bem como a redução 

do consumo abusivo de bebidas alcoólicas, a diminuição dos casos de obesidade em adultos e 

o aumento de Papanicolau em mulheres de 25-64 de idade nos últimos três anos para 85%. (MS, 

2020). 

No entanto, as metas de Redução de tabagismo em 30%, o pequeno aumento de 10% na 

prática de atividade física e o aumento da mamografia em mulheres de 50-69 de idade anos nos 

últimos dois anos para 70%, foram alcançadas. A exceção do aumento do consumo 

recomendado de frutas e hortaliças, inconclusivo segundo o estudo. (MS, 2020). 

Frisa-se, que os dados elencados no plano, não utilizam a interseção do elemento raça 

e/ou classe, e/ou território, enfraquecendo o entendimento do alcance das metas para essa parte 

da população mais vulnerável. 

 

4.2 ACESSO A REMÉDIOS DE QUALIDADE 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são as principais causas de morte 

em todo o mundo e se encaixam como um problema de saúde pública, devido ao aumento do 

custo econômico e social, da morbidade, do tempo de internação e da mortalidade. (PNS, 2013). 

Em virtude das alterações fisiológicas causadas pelas DCNT e pela idade, nasce a 

necessidade de tratamento farmacológico, principal recurso terapêutico para essas doenças 

(ALMEIDA, et al., 2018). 
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Desse tratamento, pode ocorrer a degradação da qualidade de vida, desse grupo já 

vulnerável, posto que as reações adversas, diminuem a segurança destes, em especial aqueles 

consumidos e prescritos de forma inadequada. (AGS, 2019). 

Corroborando com a tese supracitada, um estudo realizado na Paraíba que se propôs a 

analisar a prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, constatou 

que: 

 

A maioria dos idosos referiu buscar as farmácias comunitárias privadas em detrimento 

do Programa Aqui Tem Farmácia Popular em caso de desabastecimento nas farmácias 

do SUS. Além de favorecer o abandono do tratamento e comprometer o estado de 

saúde, este fato pode ter impacto no orçamento familiar, tendo em vista que a Pesquisa 

de Orçamento Familiar (POF) 2017-18 descreveu que 71,2% dos gastos com saúde 

das famílias com renda até R$ 1.908,00 foram com medicamentos, o que inclui a renda 

da maioria dos participantes da pesquisa e reforça, portanto, a importância da 

regularidade do abastecimento de medicamentos do componente básico da 

Assistência Farmacêutica (CBAF) no SUS. Ademais, esse resultado também explicita 

o papel das farmácias comunitárias privadas como serviço complementar de saúde e 

da importância da atuação do profissional farmacêutico no cuidado à Saúde do Idoso. 

A legislação exige a presença do farmacêutico durante todo o horário de 

funcionamento e a prestação de serviços de Assistência Farmacêutica para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, objetivando o acesso e o uso racional de 

medicamentos. (FARIAS, et al., 2020). 

 

Estabelecendo, um contraponto entre proteção à saúde por meio da medicação e renda 

para um combate menos evasivo para possibilitar o controle efetivo dessas doenças. Além disso, 

o estudo expõe o impacto dos medicamentos potencialmente inadequados ao afirmar: 

 

Entre os principais MPI prescritos, a furosemida e a glibenclamida possuem 

alternativas terapêuticas mais seguras para idosos na RENAME, enquanto o 

omeprazol e os benzodiazepínicos, já abordados e representados pelo clonazepam e 

diazepam, não possuem opções. No tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) em idosos, deve-se dá preferência aos diuréticos tiazídicos (por exemplo, 

hidroclorotiazida) que apresentam menores efeitos colaterais em relação aos de alça 

(furosemida), pois em virtude da diurese excessiva podem ocorrer desidratação e 

perda eletrolítica em idosos. A Glibenclamida pode apresentar maior risco de 

hipoglicemia prolongada e severa em idosos, sendo recomendada dieta e a metformina 

ou qualquer sulfonilureia de curta ação, como a gliclazida. Como proposta de 

segurança para o uso de omeprazol, recomenda-se a sua utilização por um período 

inferior a 8 semanas ou redução da dose, de modo a evitar que ocorra perda muscular, 

demência e insuficiência renal com o prolongamento da utilização. (FARIAS, et al., 

2020). 
  

Por fim, conclui o estudo, estabelecendo a influência da baixa representatividade da 

população mais idosa nos estudos clínicos, é um fator que compromete a verificação da eficácia 

e segurança, do tratamento.  

Destaca-se também que em muitos casos não há tanto do sistema de saúde quanto dos 

pacientes na alteração do medicamento com o fator envelhecimento, potencializando o efeito 
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chamado pelos autores, cascata iatrogênica, consistente no uso de um fármaco para tratar efeitos 

adversos, causados por outro medicamento. (FARIAS, et al., 2020). 

 Analisando-se pelo viés racial, verifica-se na população negra, a prevalência e a 

gravidade da hipertensão, que pode se relacionar aos fatores étnicos e/ou socioeconômicos. 

Todavia não há evidências de ação diferenciada das drogas anti-hipertensiva nessa população. 

(KOHLMANN, 1999). 

No entanto, estudos recentes na população negro norte-americanos, demostra que o uso 

do Inibidor da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA) se mostrou menos eficazes, 

especialmente na prevenção de AVC, que outras classes de anti-hipertensivos. Devendo, 

portanto, não serem considerados de primeira escolha nesta população. (MS, 2006, p. 33) 

Também, os estudos científicos sobre a eficácia desses medicamentos para a população 

negra, são escassos ou muito abstratos, sem considerar fatores como de dados sobre gênero, e 

se tais medicamentos são fornecidos gratuitamente. 

Mesmo rasos, esses estudos revelam disparidades nos resultados de terapia 

medicamentosa anti-hipertensiva com menor controle da pressão arterial na população negra 

quando comparada com a população branca. (CRUZ, 2004). 

É imprescindível a compreensão, em âmbito nacional que existem diferenças, de gênero 

e racial, que contribuem ou agravam certas comorbidades. 

  Além disso, deve-se salientar, que a utilização dos medicamentos é indicada apenas 

quando esgotada outras possibilidades não farmacológicas, tais como alimentação adequada e 

controle das causas de agravamento, fumo, álcool e sedentarismo. (FARIAS, et al., 2020). 

Ademais, as finalidades terapêuticas em hipertensão não se suprimem unicamente à 

diminuição dos níveis de pressão arterial, mas engloba outros serviços, como potencialização 

dos efeitos benéficos na morbidade e na mortalidade cardiovascular, e manejo ou diminuição 

dos fatores de risco, entre outros, sem objeções aos pacientes. (LOPES, et al., 2003). 

Embora exista, entendimento cientifico quanto à existência de componente genético, 

determinante à hipertensão arterial, tal entendimento se mostra mais incisivo à população negra, 

em virtude de uma característica hereditária que compromete a captação do sódio e cálcio, bem 

como em seu transporte renal, o que auxilia no desenvolvimento da HA. Além disso, vários 

outros fatores se relacionam a hipertensão arterial em negros, como a obesidade e o tabagismo. 

(SILVA; MUSSI, 2013). 

Em relação a isso, segundo pesquisa sobre a efetividade dos fármacos, em especial, no 

controle da Hipertensão Arterial (HA): 
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Dentre as classes estudadas, a classe que deteve maior ação farmacológica sobre negro 

foram os bloqueadores dos canais de cálcio ou antagonistas do cálcio, onde temos: 

fenilalquilaminas (verapamil), benzotiazepinas (diltiazem) e diidropiridinas 

(nifedipina, amlodipina), como alguns dos medicamentos dessa classe. Analise 

evidenciou que dentre os bloqueadores de canais de cálcio com maior efeito 

terapêutico sobre os negros está o fármaco diltiazem. Os antagonistas do cálcio são 

fármacos que se ligam subunidades α1 do canal de cálcio cardíaco do tipo L, 

comandados pelo domínio alostérico entre si e com inúmeras ferramentas de comando 

da transição de cálcio, inibindo, portanto, seu início e, como consequência, redução 

da entrada de cálcio. Na musculatura lisa gera dilatação arterial/arteriolar difundido e 

redução de sua relutância, diminuindo dessa maneira a pressão arterial, devendo ser 

utilizado como primeira escolha para terapêutica em negros. (CORREA, et al., 2019). 

 

O mesmo estudo demonstra a reação de alguns medicamentos no viés racial: 

 

Os dados analisados demonstram ainda uma menor ação farmacológica com o uso de 

inibidores da enzima conversora de angiotensina, assim chamados, pois inibe a 

conversão de angiotensina I em angiotensina II, que é um vasoconstritor poderoso, 

diminuindo assim suas ações. A utilização desse inibidor é umas das principais 

alternativas de medicação por via oral ou sublingual para a terapia de crises 

hipertensivas, como na insuficiência cardíaca congestiva, AVC, HA maligno e infarto 

agudo do miocárdio na população, no entanto mostra-se menos eficaz em negros, não 

devendo ser considerado medicamento de primeira escolha nessa população, temos 

como exemplos de fármacos dessa classe o enalapril, lisinopril e captopril. 

Após análise de diferentes literaturas, observou-se que os casos de hipertensão são 

altos em toda a população, mais que há notória prevalência em negros. Nota-se que 

os negros reagem diferente aos fármacos comparados a população branca, devendo 

considerar os bloqueadores dos canais de cálcio como primeira escolha, bem como 

Drogas que intervêm no sistema renina-angiotensina para último caso na terapêutica. 

(CORREA, et al., 2019). 

 

Um dos fatores principais é a falta de preocupação nas pesquisas acadêmicas a essa 

população. Segundo os estudos realizados pela revista Nature Medicine, o perfil de 

participantes nas pesquisas clínicas realizadas nos Estados Unidos que levaram à aprovação 

pelo FDA de 31 novas drogas para tratar o câncer no período entre 2015 e 2018, em média, foi 

composta de 4,1% de pacientes afro-descendentes. Quantitativo ínfimo, se comparado ao 

número de pacientes negros portadores de câncer. (NATURE, 2019). 

Conclui-se, então, que negar a diferença em relação à população afro-brasileira é 

oferecer um tratamento precário, com medicamentos com maiores chances de serem 

inadequados, gerarem mais efeitos adversos que resultados na qualidade de vida dos pacientes. 

 

4.3 PANDEMIA E ALIMENTAÇÃO  

 

O atual cenário pandêmico evidenciou as mazelas criadas pela desigualdade social. Com 

a necessidade do isolamento social, meio mais efetivo de controlar a transmissão viral, abriram-
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se lacunas institucionais, que proporcionaram o empobrecimento da população negra e 

periférica. 

Embora, houvesse no âmbito social a noção de que o quadro não se propagaria com o 

tempo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2020), estamos caminhando para mais de 

18 meses, e várias alterações do vírus que proporcionou o surgimento de novas variáveis. 

Os reflexos dessa pandemia foram e ainda são sentidos com mais densidade nessa 

população, mais vulnerável, visto que em março de 2020, o quantitativo de trabalhadores 

informais representavam 40,6% do total de trabalhadores do país (IBGE, 2020). O alto índice 

de massas trabalhadoras na informalidade, cerca de 40 milhões, indica que estas estarão 

abandonadas pelo Estado, pois serão os indicadores das desigualdades sociais e de exploração 

que dirão quais os corpos terão mais condições de reagir e sobreviver. (BÔAS, 2020). 

Diante da necessidade do isolamento esses profissionais se viram sem rede, necessitado 

do amparo estatal, por intermédio do auxílio emergencial para ao menos garantir o mínimo 

existencial.  

No mesmo período, a taxa de desempregado segundo o IBGE subiu de 11,8% em 2019 

para 13,9% em 2020 (PNADC, 2020). Isso representa um aumento de aproximadamente 2 

milhões de pessoas. Nesse contexto de recessão econômica, a inflação de 2020 bateu seu 

recorde anual desde 2016, impulsionada pela alta dos alimentos. (IPEA, 2020) 

Com a diminuição do poder aquisitivo dos mais pobres, foi identificado um aumento de 

15% dos alimentos da cesta básica, quase 3 vezes maior que a infração anual de 2020. (IPCA, 

2020). Dessa maneira, se não há dinheiro para custear alimentação de qualidade, o jeito 

encontrado pela maioria da população mais pobre é recorrer a produtos ultraprocessados, ricos 

em açúcar, sal, gordura e aditivos alimentares. 

Além do auxílio emergencial, foram identificadas a estruturação de novas iniciativas e 

a adequação de estratégias já implementadas no país que contribuem para a segurança alimentar 

e nutricional da população, medidas como Renda Básica Emergencial; Programas de Aquisição 

de Alimentos estaduais e a doação emergencial de alimentos. Bem como a adaptação das 

medidas pré-existentes com Programa Nacional de Alimentação Escolar; Programa de 

Aquisição de Alimentos nacional; Programa Bolsa Família; Benefício de Prestação Continuada; 

distribuição de alimentos por meio dos equipamentos públicos de SAN. (GURGEL, et al., 

2020). 

O mesmo estudo, que se debruça sob as estratégias governamentais para garantir 

alimentação adequada no contexto de pandemia, salienta a importância da criação e manutenção 

dos restaurantes comunitários: 
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Os RP e cozinhas comunitárias fazem parte da Rede de Equipamentos Públicos de 

SAN, que buscam ampliar a oferta de refeições nutricionalmente adequadas, com 

preços acessíveis à população de baixa renda, vulnerabilizada socialmente e em 

situação de InSAN. Embora de acesso universal, o público de cobertura desses 

equipamentos são pessoas em situação de rua, trabalhadores informais e 

desempregados. Para os mais vulnerabilizados, as refeições podem ser distribuídas 

gratuitamente ou por um valor simbólico, e para os demais usuários o valor da refeição 

é estabelecido localmente. Devido à ausência de financiamento específico, apenas 12 

estados e 13 capitais apresentaram algum equipamento de SAN desenvolvendo 

assistência especial durante a pandemia. Capitais como Curitiba e João Pessoa 

abriram equipamentos novos para ampliar assistência ao público vulnerabilizado. A 

prefeitura de São Paulo criou um programa em parceria com entidades da sociedade 

civil e de apoio à população vulnerabilizada, focando geração de renda e 

movimentação da economia local. (GURGEL, et al., 2020). 

 

Assim, as escolhas alimentares não são determinadas inteiramente por necessidades 

fisiológicas ou nutricionais, mas são atravessados por diversos fatores, como acessibilidade, 

disponibilidade, qualidade, publicidade e preço dos alimentos. (FAO, 2014). Outrossim, o ato 

de alimentar-se envolve perspectiva cultural, política e espiritual de determinada sociedade, por 

isso, o apagamento deste ato, remonta o período escravocrata:  

 

Sem que houvesse possibilidades de conseguir dinheiro as opções de obter diferentes 

alimentos diminuíam bastante para os escravos. Por mais que em certas regiões a 

quantidade de mantimentos fosse suficiente, nem sempre eram de boa qualidade e 

variedade necessária para garantir uma boa saúde geral dos escravos. Uma situação 

agravada pela exposição a condições de trabalho e moradia insalubres e precárias. 

Quando restrita à farinha de mandioca ou de milho mais algum complemento, sempre 

que eram obrigados a viver apenas do que os senhores lhes forneciam, a dieta escrava 

garantia sua sobrevivência, mas certamente os fazia mais doentes e tristes. 

(MUCHINSKI, 2018, pag. 10) 

 

Embora tenha havido envolvimento estatal na garantia da alimentação adequada durante 

a pandemia, a empreitada não foi plenamente executada. Segundo pesquisa realizada pelo 

DataFavela, em parceria com a Central Única das Favelas, para medir os impactos da pandemia 

de covid-19 os moradores de favela, quase 70% destes não tiveram dinheiro para comprar 

comida em ao menos um dia nas duas semanas anteriores ao levantamento. (AGÊNCIA 

BRASIL, 2020). 

Assim, a fome é tratada como "normalidade insidiosa de vidas nas quais não comer o 

necessário é o mais habitual". (CAPARRÓS, 2016, pág. 33). 

 

5  PERSPECTIVA PARA O FUTURO DA POPULAÇÃO NEGRA: ALIMENTAÇÃO 

DE QUALIDADE E SAÚDE 
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Ao pensarmos sobre as perspectivas para o futuro alimentar da população negra, temos 

um fator de alteração significativo, que é a dissipação de informação pelas mídias sociais. A 

presença desses grupos nessas plataformas de interação, ainda que, lutando contra o algoritmo 

que reflete a sociedade racista o qual foi desenvolvido, possibilita o compartilhamento de 

informações importantes a essa população. (DUTRA, 2020). 

A população afro-brasileira possui na oralidade, um canalizador de informações, estas 

entre gerações. Apenas a título de exemplo, dessa capacidade de compartilhar, o mito do leite 

com manga, que para alguns disfarça a proibição dos escravocratas para preservar um alimento 

mais caro, para outros, é uma forma de mostrar a intolerância à lactose incidente em 80% da 

população negra. (MS, 2018). 

Também não existe caminho para negar o esvaziamento alimentar, incumbido de 

distanciar os indivíduos de uma alimentação in natura, pelo processo de industrialização, 

fazendo com que crianças não identifiquem uma batata, que não esteja em um pacote de 

salgadinhos (MUITO ALÉM DO PESO, 2012). 

 Comida é afeto, e incontáveis memórias são construídas em torno de uma mesa. A 

indústria alimentícia ciente do afeto presente nesse ato, bem como dos impactos dos alimentos 

por eles produzidos, fornece um prato cheio para as indústrias farmacêuticas. (FBSSAN, 2015) 

No entanto, para a população negra é um ato de resistência contra essa silenciosa 

necropolitica, Llaila O. Afrika afirma, “Pretos que aceitam a definição de outras culturas sobre 

saúde, cura, medicina e alimento são escravizados por aquela cultura através de seus 

estômagos”. (AFRIKA, 2012, pág. 30). 

Nesse viés, a alimentação deve ser vista como um processo que, ao mesmo tempo, 

procura manter o caráter orgânico do corpo plenamente ativo, também, movimentar e fortalecer 

os laços comunitários, que são partes do mesmo, atribuindo à comida outras conexões. 

(NASCIMENTO, 2015). 

Sobre alimentação enquanto extensão da espiritualidade africana: 

 

Entre os saberes, princípios e valores que integram o modo de vida tradicional dos 

povos de terreiros destacam-se as práticas alimentares, tão centrais na experiência 

comunitária que ganham significado litúrgico. Em grande medida, a comunidade, de 

que também os ancestrais e as divindades participam, se constitui por meio da 

comensalidade: todo o alimento é consagrado e partilhado. É, a bem dizer, uma 

comensalidade constituinte, que faz coletividade política. (HOSHINO; CHUEIRI, 

2019) 
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Para a filosofia Holística Africana, alimentação está intimamente ligado ao ser africano, 

o que implica no equilíbrio entre mente e espírito. Nela tudo está conectado, diferente do 

ocidente que enxerga cada parte de forma separada. Sobre a escolha de alimentos, é poder 

escolher o mais natural possível, se possível crua e viva. (COSTA, 2021). 

 Em sua obra African Holistic Health, Afrika (2012) estabelece perspectivas nutricionais 

necessárias para a população afrodescendente, pautando-se nas singularidades desse grupo:  

 

Quadro 1 – Dieta tradicional Africana 

Dieta Tradicional Africana 

 

Fibra 8 vezes mais elevado do que a dieta 

Caucasiana de alimentos processados 

Sódio 1/6 da dieta de alimentos processados 

Cálcio 7 vezes mais elevado do que a dieta de 

alimentos processados 

Fósforo 5-8 vezes mais elevado do que a dieta 

Caucasiana 

Vitaminas mais elevados níveis de vitaminas hidro 

e lipossolúveis 

Luz solar 80% mais estimulação por luz solar para 

o órgão Pineal (então chamada 

Glândula)  

Água 90% maior ingestão de água 

Vegetais e Frutas 85% mais elevado e orgânico 

Carne 15% carne animal orgânica (inclui 

insetos) foi comida durante o declínio 

cultural e de saúde 

Leite materno Leite de vaca é indigesto, causa 

resfriados, alergias, doenças e 

mudanças de humor. 

 

Fonte: African Holistic Health, Laila O. Afrika, 2012 

 

Visando contribuir para o equilíbrio nutricional da população negra em diáspora o autor 

compartilha em sua obra os princípios de Ma’at para uma alimentação consciente. Tal 

principiologia consiste em fazer perguntas a si, avaliando o caráter emocional do desejo 

alimentar: 

 
Verdade – Estou realmente com fome?  Estou medicando emoções com comida-

lixo/álcool? Meu corpo precisa de nutrimento? Estou sendo um escravo do meu 

paladar? Estou tratando a comida como se ela fosse um “escravo” e o meu ato de 

comê-la como se fosse o “senhor de escravos”?  

Justiça – A minha escolha de comida dá justiça nutricional para o meu corpo ou ela 

mata nutricionalmente meu corpo?  

Retidão – É a comida boa para o Templo de Deus (meu corpo)?  existe um lanche 

saudável que eu possa comer ao invés de junk?  

Harmonia – De que forma comer junk food serve meu corpo e beneficia meu bem-

estar?  
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Ordem – Segue este alimento a ordem correta, quantidade de nutrientes? (6 grãos, 5 

frutas ou vegetais, 2 proteínas-vegetais/carne, 8-10 copos de água?)  

Propriedade – Está a comida somando ao meu bem-estar e ajudando-me a eliminar ou 

diminuir minha ingestão de conservantes quimicamente atados, embalados, sintéticos, 

carne animal morta, clonados, hibridizados?  

Compaixão – Aceito que o meu bem-estar soma à saúde da minha raça e serve à 

Ma’at? Ou me sinto privado quando não como junk-foods?  

Reciprocidade – Estou usando comida para cometer suicídio, para punir a mim mesmo 

ou para manter baixa a autoestima? Ou estou usando-a para recompensar a mim 

mesmo? Este alimento, em última análise, causa doença ou bem-estar? (AFRIKA, 

2012, pág. 40) 

 

Na análise macro da alimentação, enquanto saciedade, nutrição, socialização e 

espiritualidade, a visão holística e completa compartilhado por Llaila O. Afrika (2012) e 

Wanderson Flor do Nascimento (2016), mostram-se grandes aliados para enfrentar e combater 

o grande problema de saúde pública, responsável, como abordado anteriormente, por diminuir 

a qualidade e expectativa de vida da população negra. 

Essa visão pode ser associada com políticas públicas, como o Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis 2021-

2030. (MS, 2020). 

Este, almeja apresentar diretrizes para a prevenção dos fatores de risco das DANT e 

promoção da saúde da população e assim, dirimir desigualdades na saúde, através da criação e 

fortalecimento de políticas e programas intersetoriais, a estratégia de organização de serviços 

em rede, com a produção de informações à tomada de decisão baseada em evidências, o controle 

social e inovação na gestão, na pesquisa e nos serviços de saúde. (MS, 2020) 

O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos 

não Transmissíveis 2021-2030, surgiu do compromisso firmando pelo Brasil na declaração do 

milênio, concretizada pela ONU, em 2015, que instituiu 8 objetivos internacionais de 

desenvolvimento. Desses, o Brasil adotou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), que sucederam e atualizaram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. (MS, 

2020). 

 As propostas do plano consistem em: 

 

Promoção da Saúde é compreendida como resultante da interação de fatores sociais, 

econômicos, culturais e políticos, que produzem, com sujeito e coletivos, as condições 

objetivas de vida nos diversos contextos sociais, favoráveis ou não à saúde. A 

principal estratégia da promoção da saúde é a construção de capacidades de indivíduos 

e coletivos para maior participação e controle dos processos que incidem diretamente 

em suas vidas, como decisões políticas. A Promoção da Saúde está diretamente ligada 

ao enfrentamento dos determinantes Sociais da Saúde. 

Atenção integral à Saúde é um conjunto de ações que engloba promoção da saúde, 

prevenção de doenças e assistência à saúde em todos os níveis de complexidade, 

considerando as dimensões biológica, social e cultural dos sujeitos.  
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Vigilância em Saúde é o conjunto de práticas contínuas e articuladas voltadas para o 

conhecimento, a previsão, a prevenção e o enfrentamento de problemas de saúde da 

população de um território determinado relativos a fatores de risco, atuais e potenciais, 

a acidentes, a incapacidades, a doenças e a agravos à saúde. Inclui, além da vigilância 

epidemiológica das doenças transmissíveis, a promoção da saúde, a vigilância de 

agravos (violências e acidentes) e doenças não transmissíveis, a vigilância em saúde 

ambiental, a vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância das situações de saúde. 

Prevenção de doenças e agravos compreende ações conjuntas entre vigilância e 

atenção à saúde com o objetivo de estruturar rede de proteção e cuidado com 

componentes de produção e uso de informações sociais e em saúde; ações antecipadas 

frente aos fatores de risco das doenças e acidentes; ações intersetoriais que pactuem 

intervenções estruturantes nas cidades e no campo e lançamento de acordos 

regulatórios que incidam nos fatores de risco. As sete linhas de ações tiveram como 

objetivo principal garantir propostas atuais e correlatas às estratégias para 

enfrentamento das DANT no Brasil e no mundo. Demarcaram ações em curso 

fomentadas pelo Ministério da Saúde e a inclusão, nos processos de gestão 

compartilhada, de novas tecnologias e iniciativas inovadoras para a prevenção de 

doenças, a produção do cuidado e assistência e a promoção da saúde. São elas: 

Ambientes e territórios saudáveis compreendidos como dimensões concretas do 

processo saúde-doença, nos quais as determinações sociais da saúde provocam ações 

transformadoras. Mais que espaços recortados geográfica e politicamente, 

representam locais onde as pessoas vivem, circulam e, consequentemente, produzem 

suas relações interpessoais, com o trabalho, natureza, saúde, etc.  

Desenvolvimento saudável nos ciclos da vida compreende os aspectos hereditários, 

biológicos e do meio integrados na produção do ciclo vital de cada indivíduo, do 

nascimento à morte. No Plano de DANT cabe destacar a importância da atenção à 

saúde da criança, especialmente nos mil dias, e o cuidado prolongado para contemplar 

as necessidades, problemas de saúde e doenças mais prevalentes em cada ciclo de 

vida, na perspectiva da promoção da saúde (produção de escolhas favoráveis à saúde) 

e prevenção de doenças (antecipação frente a construção de modos de vida 

desfavoráveis à saúde).  

Equidade em Saúde significa atender as demandas de pessoas e coletivos conforme 

sua necessidade, provocando ajustes sociais favoráveis à melhoria das condições de 

vida. O conceito de equidade considera as desigualdades sociais injustas e evitáveis, 

sendo necessário a implementação de ações governamentais voltadas ao atendimento 

das diferentes necessidades da população. Cabem neste conceito a atenção prioritárias 

a grupos ou populações vulneráveis.  

Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas 

próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com 

a sua comunidade. No âmbito do Plano de DANT a saúde metal está associada, de 

forma complementar e reestabelecedora, ao acesso às ações e serviços de saúde 

voltadas a doença em todos os níveis de complexidade. Pressupõe rede, cuidado 

prolongado e compartilhado entre profissionais, indivíduo e familiares.  

Gestão do conhecimento e Informação para a saúde são duas grandes dimensões 

do processo e organização das pessoas, ações e serviços. Na saúde, a GC é uma 

estratégia para melhoramento dos serviços e dos profissionais. Está associada a 

integração, retenção, compartilhamento e reuso do conhecimento mediante a 

construção de mecanismos que favoreçam estas ações. A informação para a saúde é 

compreendida como um componente do cuidado em saúde, caracteriza-se pela 

produção e disseminação sistemática de dados analisados destinados ao subsídio do 

cuidado e da tomada de decisão no âmbito individual profissional, coletivo e de 

gestão. Prima pelo constante aprimoramento dos sistemas de informação para 

adequado monitoramento, pelo fortalecimento de capacidades técnicas para produção 

de análises para revisão ou finalização de ações e serviços.  

Inovação em saúde está relacionada com a criação, melhoramento ou restauração de 

algo ou alguma coisa que promova ganhos. É melhorar a forma como fazemos algo, 

transformar algo existente em outra ação ou coisa que apresente melhoramentos 

superiores ao anterior. Nesta perspectiva, a inovação em saúde no Plano de DANT 

está relacionada a (re)criação de saídas e soluções para iniciativas em curso ou novas, 

advindas das demandas atuais para o setor.  
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Educação e comunicação em saúde são dimensões diferentes, mas que se agrupam 

para traçar um caminho completo com formação, produção e divulgação de 

informações. A educação em saúde com o instrumento de coleta elaborado, foram 

emitidos convites às secretarias do MS e realizadas as oficinas para preenchimento da 

matriz com as propostas. Foram realizadas dez oficinas de trabalho envolvendo 

representantes das temáticas sobre: consumo nocivo de álcool, alimentação 

inadequada, inatividade física, poluição do ar, tabagismo, violência doméstica 

(mulher, criança, adolescente e idoso), acidentes (trânsito, queda e afogamento, etc.), 

DCNT, violências urbana e autoprovocada. (MS, 2020, págs. 67-69). 

 

Desse plano, foram estabelecidas metas, com indicadores para DCNT, fatores de risco 

para DCNT e metas para acidentes e violências. A respeito das DCNT temos que: 

 

Figura 3 – Indicadores e metas para conter as DCNT. 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2020 

 Com relação à redução da mortalidade prematura, a nova proposta é mais ambiciosa, 

além de abordar metas relativas ao câncer, ausente no plano de ações estratégicas de 

enfrentamento das DCNTS 2011 – 2022. 

Figura 4 – Indicadores e metas para conter os fatores de risco. 
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Fonte: Ministério da Saúde, 2020 

 

Outra grande estratégia consiste no controle dos fatores de risco, relacionados às DCNT. 

Nesse sentido, a diminuição da obesidade mostra-se um grande objetivo, bem como a meta 

dobrada para 20% no que tange atividade física, e outras que já foram alvo de deliberação no 
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plano anterior. Uma novidade é a referência à, alimentos açucarados e industrializados, que a 

luz de todo abordado é essencial para conter as DCT, as mortes prematuras e preservar a 

qualidade de vida, da população que mais ingere e sofre seus impactos, qual seja, a negra. (MS, 

2018). 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal do presente trabalho consistiu em analisar o papel do Estado 

brasileiro no nutricídio da população afro-brasileira, através da compressão dos fenômenos em 

torno do acesso à informação, disponibilidade de recursos financeiros, exposição a doenças 

crônicas não transmissíveis e direitos humanos como o acesso à alimentação adequada e saúde 

pensada de acordo com as peculiaridades desse grupo. 

Assim, embora os dados que abordassem o quesito raça, fossem escassos, pode-se 

concluir que a população afro-brasileira está exposta a uma série de complicações, causadas 

pela omissão estatal na criação de políticas públicas que diminuam as desigualdades entre 

brancos e negros na seara alimentar e seus desdobramentos. 

 Tal omissão ou descaso está intimamente ligada a necropolítica, pois estudos antigos já 

debatiam a inclinação da população negra a certas doenças relacionadas a morte prematura, e a 

ação de ignorar esses dados coaduna com a hipótese central formulada. 

 Por fim, depreende-se que uma das ferramentas usadas pelo Estado, quando este, 

sabendo deixa de agir para proteger ou ainda estimula, é o nutricídio. 
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APÊNDICE A – MEU RELATO 

 

Não achei que seria tão difícil ser pesquisador e objeto de pesquisa, estou quebrada, 

psicologicamente, mas não alteraria um centímetro dessa escolha. 

Me lembro da publicação da Carla Akotirene no Instagram e como ele me atingiu, era 

uma manchete algo como “advogada vegana, ganha liberdade provisória por falta de 

alimentação adequada na prisão” no texto ela disse: 

 

Se o racismo, através dos tentáculos estatais realiza o Biopoder institucionalizado na 

violência das burocracias, testagem de substâncias, normas, e rotinas informadas por 

gênero racializado, é dele, ainda, toda a sorte de sofisticação necropolítica para se 

aprimorar as sutilezas de morte, conforme aponta Achille Mbembe. Não há dúvida de 

que a maioria da população que sofre de hipertensão, diabetes, obesidade e 

comorbidades descritas na política de atenção integral à Saúde da População Negra, 

foi capturada para o complexo industrial das prisões, a fim de se regular o território e 

população excedente, ao mesmo tempo, para que este contigente humano possa 

morrer se alimentando de transgênicos e outros venenos. A discussão feita por Llaila 

sobre Nutricídio e aqui no Brasil pelo nutricionista Agnaldo Pereira, subsidiam as 

facetas do poder de matar e deixar morrer, usando o estômago como domínio colonial 

moderno.  

Não dá pra ser feminista vegana e defender a prisão! A prisão é um expediente do 

capitalismo racista, ela tem suas próprias políticas de afeto na remissão de pena e 

indulto de mulheres brancas de classes médias, enquanto pobres e negras, são 

expropriadas do trabalho nas rampas.  

Nem toda a maioria negra abordada pelas pensadoras Denise Carrascosa e Juliana 

Borges pode acessar o capital social que permitiu a juíza Placidina Pires, substituir a 

prisão preventiva por uso de tornozeleira eletrônica. A advogada não pode consumir 

alimentos de origem animal disponível nas prisões, né!?  

A prisão oferece cuspe com gosma de tripa! Por favor!  

É o povo preto que come. (Akotirene, 2020) 

 

No texto culto e ácido, a crítica central diz respeito aos privilégios e como eles 

movimentam as engrenagens de poder. Ao trazer a ligação entre necropolítica e direito a 

alimentação, juntamente com o Llaila O. Afrika, acendeu em minha mente uma possibilidade. 

 Eu que sempre gostei de me aventurar pela nutrição, busquei mais informações sobre 

nutricídio é o Llaila Afrika. E após assistir um único vídeo dele parei que consumir açúcar e 

dobrei meu consumo de frutas, frisa-se que não durou muito tempo, talvez 3 meses, mas 

pretendo voltar e continuar pra vida toda. 

 Logo depois, compartilhei com minha orientadora que abraçou a ideia e mostrou o 

caminho pra seguir, me socorrendo sempre que os bloqueios apareceram, e foram muitos. 

 Em vários momentos me entupir de açúcar e usava a raiva para escrever, nessa reta final, 

tal artimanha não foi mais necessária. 
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 Estava tão envolvida pelo tema que fiz um teste de análise genética, nele além de 

descobrir minha ancestralidade, descobri a intolerância à lactose, deficiência de vitaminas, 

inclusive a D, risco de infarto do miocárdio, diabetes tipo 2, risco alto de desenvolver miopia e 

predisposição ao alcoolismo. Tudo isso está nos meus genes, posso manifestar ou não, tudo vai 

depender de como lido com os fatores de risco, para a maioria da população negra não tem 

acesso a formas de lhe dar com esses fatores, eles estão postos. 

 Finalizo essa jornada feliz e atenta, é necessário produzir mais pesquisas que visam 

contribuir para o desenvolvimento digno da população afro-brasileira, somos a maioria da 

população, os mais sedentários, que se alimentam pior, que mais morrem prematuramente de 

DCNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

APÊNDICE B – ENTREVISTA DOS MEUS PAIS 

 

Sabendo que o universo científico não abarca todas as formas de saberes, nem 

proporciona mecanismos apropriados ao conhecimento que emerge de zonas periféricas ou 

distintas. Estes tidos como um conjunto de informações, modos de fazer, criar e saber, que são 

transmitidos por intermédio da oralidade entre os participantes daquele núcleo, que por sua vez, 

transcende gerações, e constituem parte de uma cultura, suas práticas e seus costumes. 

(CARVALHO; LELIS, 2014). 

Extrai-se dessa definição a necessidade de tornar real, dados e informações expostas, 

por meio de escuta ativa e respeito aos que vivenciam e sofrem com a marca dessa política de 

extermínio. Utilizando como ferramenta a entrevista: 

 

Descobri que estava com pressão alta na minha primeira gravidez, a médica que 

estava acompanhando meu pré-natal se mostro preocupada com, estava no 6º mês de 

gestação.  

Durante toda minha infância me alimentei bem, o quintal era muito grande e 

tínhamos árvores frutíferas, legumes e verduras à disposição, por isso, não acredito 

que minha hipertensão esteja associada apenas a alimentação, creio que tenha um 

fator genético determinante. 

Na minha família erámos 10, 8 filhos, desses 8 tinham pressão alta, pelo que me 

lembro apenas meu pai e uma irmã não tinham/tem. Desses 8, 3 morreram em virtude 

de complicações causadas pela hipertensão arterial, 2 irmãos que tinham em torno 

de 40 anos de idade e minha mãe na casa dos 60.  

No fundo, acredito que ir ao médico e fazer um acompanhamento ajude a controlar, 

pois meus dois irmãos não iam e morreram muito novos, mas eu não gosto de ficar 

medindo sempre, me lembro que o máximo que apareceu no aparelho foi 22, e meu 

irmão morreu com menos, então parei de medir.  

Diretamente não me sinto impedida de realizar minhas funções cotidianas por ter 

pressão alta, mas sinto que retenho mais líquido em duas agitados, e sem todos 

remédios me auxiliam isso, já usei remédio prescrito por médico que não me ajudava.  

Consigo sentir que minha pressão esta alta quando sinto dor na nuca, fico muito 

exposta ao sol ou tenho ânsia de vômito. É uma situação que não desejo para vocês, 

meus filhos, mas evito pensar nisso. Sobre meu futuro, sei que devo praticar atividade 

física, mas me falta vontade de caminhar. (Eulália Maria Macieira, 51 anos, mulher, 

negra, dona de casa) 

 

Nesse relato, foi exposta a problemática da hipertensão causada na gravidez, um dos 

responsáveis pelas mortes durante o trabalho de parto (SIM, 2012). 

 

Quando eu descobri que estava com diabetes mellitus estava com 35 anos, acima do 

peso e me alimentava de muita fritura, comida pesada e refrigerante, fiquei 

apreensivo ao descobrir, mas já não podia fazer mais nada 

Na época, só meu pai tinha diabetes, morreu anos antes em decorrência de 

complicações causadas por essa doença, mas atualmente dos 6 filhos apenas 1 não 

tem diabetes, concidentemente o que é mais ativo, nunca foi de beber ou fumar e se 

alimentava normal, sem muitos excessos, além dos meus irmãos tenho duas sobrinhas 

com diabetes diagnosticadas quando criança (os pais delas faleceram de 

complicações causadas pela diabetes mellitus). 
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Me lembro, quando descobri a diabete, mudei minha alimentação, tentava consumir 

tudo mais natural, cortei refrigerante, churrasco, carnes gordurosas, mas não fiquei 

muito tempo assim, esse tipo de alimentação é mais caro e cansativo.  

Sempre que descubro alguma doença causada pela diabetes volto a dieta, atualmente 

não estou tomando refrigerante, é muito difícil, mas consigo enxergar melhor.  

Embora minha glicose tenha chegado a 600, o momento que senti mais medo foi ao 

descobrir a insuficiência cardíaca, responsável por esta aposentado atualmente, 

também tenho retinopatia diabética/edema macular, neuropatia diabética e precisei 

amputar um dedo às pressas, no meio da pandemia, porque ele não cicatrizava e 

corria o risco de comprometer outros dedos ou todo meu pé. 

Entendo que tenho essa facilidade de fazer tratamentos e ir a médicos que são 

referências pois não conto apenas com o SUS, até descobrir a insuficiência cardíaca 

era hospitalizado toda a semana, só descobriram ao tentarem fazer um procedimento 

invasivo, quase na mesa de cirurgia em 2019. 

Hoje faço uso de 2 insulinas e 7 remédios, e tenho total convicção que a diabetes 

diminui minha expectativa de vida, não consigo praticar atividades que requerem 

esforço, fazer uma caminhada pelo centro da cidade ou enxergar bem, estou perdendo 

minha autonomia, converso com meus filhos sobre o risco silencioso de uma 

alimentação rica em açúcar, eles sabem da minha situação, não quero que eles ou 

meu neto passe por isso. (Edson Macedo da Rosa, 52 anos, homem, negro, chefe de 

cozinha, aposentado). 

 

Esses dois relatos representam a ponta de um iceberg deixado pelo nutricídio. 


