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As mortes violentas evitáveis de pessoas de cor pelas mãos da polícia nos EUA têm sido 
negligenciadas como um problema de saúde pública. Muitas vítimas de violência policial 
se tornaram nomes conhecidos, como George Floyd, cuja morte ganhou as manchetes 
em todo o mundo e aumentou a conscientização sobre o movimento Black Lives Matter 
(Vidas Negras Importam), que confronta o racismo estrutural e a violência contra os 
negros nos EUA e no exterior. No entanto, para cada George Floyd, centenas de mortes 
de outros americanos após violentos encontros com a polícia passam despercebidas, não 
reconhecidas e não contabilizadas. 

Embora o Governo Federal dos Estados Unidos rastreie mortes de policiais desde 1949 
usando o Sistema Nacional de Estatísticas Vitais (NVSS), questões sobre a contagem de 
mortes por violência policial e a qualidade subjacente dos dados das certidões de óbito 
surgiram apenas nos últimos anos. Jornalistas não apenas documentaram narrativas de 
brutalidade policial, mas também identificaram disparidades no número total de mortes 
relatadas no NVSS, especialmente quando lesões não causadas por arma de fogo estavam 
envolvidas ou quando informações sobre a raça ou etnia do indivíduo estavam ausentes 
ou classificadas incorretamente. Bancos de dados de código aberto compostos de 
cobertura de notícias e registros públicos de mortes por violência policial mantidos por 
jornalistas e equipes de pesquisa independentes, incluindo Fatal Encounters (Encontros 
Fatais), Mapping Police Violence (Mapeamento da Violência Policial) e The Counted (Os 
Contados), forneceram alternativas ricas aos dados NVSS, mas são limitados por curtos 
períodos de cobertura e diferenças nas definições de casos. 

A falta de dados precisos tem sido, sem dúvida, um dos principais impedimentos à adoção 
de uma abordagem de saúde pública para as mortes causadas pela violência policial. Um 
grupo liderado por pesquisadores do Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 
publicou a avaliação mais precisa e abrangente das mortes atribuíveis à violência policial 



nos EUA até o momento. O estudo é um ponto de viragem potencial para melhorar as 
estimativas nacionais de mortes por violência policial, incorporando dados não 
governamentais de código aberto para corrigir os dados NVSS. As descobertas são 
surpreendentes: cerca de 30.000 pessoas morreram devido à violência policial entre 1980 
e 2018. O NVSS omitiu aproximadamente 17.100 mortes, levando a uma subnotificação 
de mortes atribuíveis à violência policial em mais de 55%. A mortalidade padronizada por 
idade foi mais alta em negros (0,20 de 100.000) e negros não hispânicos (0,35 de 100.000) 
do que em brancos (0,20 de 100.000)1. 

Esses números mostram um sistema de policiamento violento e fatal nos EUA que é 
aplicado de forma injusta e desigual entre raças e etnias. Argumentar que a brutalidade 
policial existe devido a um contexto de racismo estrutural não é novo, mas há novidade 
e poder em alavancar a metodologia do IHME para a reforma. Garantir a veracidade da 
coleta de dados requer retirá-los do âmbito da aplicação da lei, que tem sido de interesse 
próprio, voluntária e incompleta. A coleta de dados entre os Estados, especialmente 
aqueles nos quais as reportagens são baixas e a classificação incorreta é alta, deve ser 
apoiada por meio de infraestrutura de saúde pública, financiamento para colaborações 
entre jornalistas e pesquisadores e a obrigatoriedade de padrões consistentes para 
garantir que as certidões de óbito sejam preenchidas por legistas ou médicos com 
treinamento forense apropriado. A precisão é crucial, mas a forma como a causa da morte 
é relatada é em si uma questão de cumplicidade no policiamento racista, como ressaltado 
em uma correspondência recente sobre a designação do traço falciforme como causa de 
morte sob custódia: “médicos negam justiça às comunidades fornecendo cobertura 
médica para mortes nas mãos de policiais e perpetuando falsidades médicas para 
justificar esta prática”. 

Melhores dados são um aspecto de uma abordagem de saúde pública; introduzir políticas 
de redução de danos é outra. O policiamento nos EUA segue modelos de interação hostis 
e racializadas entre civis e agentes armados do Estado. Os grupos marginalizados têm 
maior probabilidade de serem criminalizados por meio da guerra contra as drogas ou da 
falta de moradia. Reduzir as interações hostis ou violentas entre a polícia e os civis, 
particularmente aqueles que são mais vulneráveis em geral, é um caso importante para 
o investimento em outras áreas de sistemas de apoio e saúde baseados na comunidade, 

 
1 Estudo disponível em inglês em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01609-
3/fulltext  



incluindo habitação, acesso a alimentos, tratamento de uso de substâncias e serviços 
médicos de emergência.  

As estratégias para diminuir as fatalidades causadas pela violência policial devem incluir 
a desmilitarização das forças policiais, mas com um apelo mais amplo para desmilitarizar 
a sociedade, por exemplo, restringindo o acesso a armas de fogo. Aproveitar a experiência 
da comunidade de saúde pública em países com forças policiais desarmadas, como a 
Noruega e o Reino Unido, também pode melhorar a política. As forças policiais também 
devem assumir maior responsabilidade pelas lesões e mortes causadas por policiais. Essas 
mudanças estão muito atrasadas e o status quo tem sido extremamente prejudicial à 
saúde e ao bem-estar das pessoas nos EUA. 
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