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I N T R O D U Ç Ã O 

A Consti tuição brasileira promulgada em 1988 consagra, na seção reser

vada à Saúde, o seguinte princípio geral: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. (Constituição, 1988) 

De cer ta mane i ra , por tan to , a t emát ica ' E q ü i d a d e e Saúde' es tapre

sente no p rópr io tex to cons t i tuc iona l , t o rnando necessár ia sua comple t a e lu

c idação a fim de que a in tenção possa to rnar - se a to conc re to , isto é, que os 

p r inc íp ios e s t abe lec idos na esfera ju r íd i co -po l í t i ca sejam capazes de or ien

tar de fato as prá t icas soc ia is . 

Na língua portuguesa, o termo ' iguali tário ' é utilizado para designar o 

"s is tema que preconiza a igualdade de condições para todos os membros da so

c iedade" . ' Igua ldade ' , por sua vez, é sinônimo de eqüidade, just iça e, no campo 

da ética, nos remete à "relação entre os indivíduos, em virtude da qual todos eles 

são portadores dos mesmos direitos fundamentais que provêm da humanidade e 

definem a dignidade da pessoa h u m a n a " (Ferreira, 1986). 



A in terpre tação do pr incípio cons t i tuc ional do d i re i to à saúde deve 

ser feita levando-se em conta tais s ignif icados . N ã o se trata s imp le smen te 

de oferecer um "mínimo de cu idados a todos os indiv íduos , mas , an tes , de 

atender as necessidades humanas segundo o princípio da eqüidade, vale dizer, a 

"disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um", o "sentimento de justiça 

avesso a um critério rigoroso e estritamente legal" (Ferreira, 1986). 

Qual a contribuição possível da Epidemiologia no cumprimento desses 

princípios? 

Desde sua origem como disciplina científica, no cerne do pensamento epi¬ 

demiológico tem estado a avaliação do risco de adquirir e desenvolver doenças e 

agravos à saúde e o estabelecimento de ' comparações ' para a identificação dos 

determinantes desses riscos. Comparações essas realizadas entre subconjuntos 

de sujeitos identificados por possuírem alguma característica capaz de distingui-

los e individualizá-los, como grupo, no conjunto maior da população humana; 

portanto, comparações entre desiguais.ou diferentes (Almeida Filho, 1992). 

O fato de a Epidemiologia tomar o processo saúde-doença, em sua dimensão 

coletiva, como seu objeto de estudo e intervenção, confere-lhe particular instrumen

tal idade na etapa de constituição do Estado Moderno, visto que a preservação da 

saúde da força de trabalho urbana e rural coloca-se como uma das principais neces

sidades sociais nessa época (Mendes-Gonçalves, 1994). Entretanto, ao trabalhar 

com os diferenciais de saúde-doença nos variados grupos sociais, a Epidemiologia 

vê-se imediatamente confrontada com os aspectos sociais, econômicos e políticos 

da própria organização social e com o potencial de denúncia que os conhecimentos 

por ela produzidos trazem para o espaço público (Barata, 1990). 

Nesse processo de constituição da Epidemiologia, enquanto disciplina 

científica do campo da Saúde Coletiva e conjunto de práticas sociais voltadas 

para o controle de doenças e agravos à saúde, as diferenças entre os grupos de 

sujeitos - cujas comparações estão na base da construção do pensamento epide¬ 

miológico - vão ganhando a conotação e o significado de desigualdades. Desi

gualdades que remetem à desproporcionalidade, parcialidade e injustiça. 

Esses sentidos da desigualdade terão desdobramentos diversos no interior 

da disciplina, dando origem a, pelo menos, duas correntes de pensamento: uma 

delas, mais 'natural izada ' , na qual os diferenciais serão tratados, na medida do 

possível, despidos de qualquer conotação social, cultural e política, como sim

ples características biológicas e demográficas de conjuntos de organismos mais ou 

menos destacados de seu ambiente; outra, mais 'politizada', na qual os diferenciais 



assumem a condição de desigualdades ou injustiças produzidas na estrutura so

cial e refletidas no processo de adoecimento e morte dos sujeitos. 

Na verdade, mesmo a primeira das correntes acima mencionadas incorpora, 

em alguma medida, as questões sociais na explicação do processo saúde-doença. 

Ela o faz, principalmente, a partir do referencial da Sociologia funcionalista, valen

do-se do conceito de estratificação social, enquanto a outra vertente baseia-se no 

materialismo histórico em suas diferentes formas de elaboração (Barreto, 1990). 

Aparentemente não há como a Epidemiologia eludir a questão da desigualda

de, pois ela se encontra instalada no próprio cerne do objeto e do pensamento; entre

tanto, o que irá distinguir as diferentes correntes de produção será a forma de en¬ 

frentamento que essa questão terá não só no nível teórico e metodológico, mas tam

bém em relação à praxis. 

Cabe perguntar de onde vem o potencial político da denúncia da desigual

dade, isto é, o caráter ideológico que tal denúncia adquire em nossa sociedade. 

Por que a polêmica em torno da desigualdade? Não é perfeitamente esperado e 

natural a observação de que os sujeitos se diferenciam por uma série de caracte

rísticas? De onde vem o espanto em face do desigual? Por que a demonstração 

da desigualdade assume ares de denúncia política? 

N a história da humanidade, todas as formas de organização social foram 

marcadas, com maior ou menor intensidade, pelas posições desiguais que os su

jei tos ocuparam na estrutura social. Sejam castas, classes ou estratos demográfi

cos, todas as formas de organização social contaram com grupos distintos em 

sua estrutura. Todas elas, porém, tinham justificativas no plano jur ídico e políti

co para as desigualdades existentes, fossem elas baseadas na condição de nasci

mento, na autoridade da Igreja ou em outro critério qualquer. 

Apenas as sociedades capitalistas ocidentais afirmaram, como princípio no 

plano político e jurídico, a igualdade de todos os cidadãos, independentemente das 

condições de nascimento ou da posição efetivamente ocupada na estrutura social. O 

lema da Revolução Francesa, adotado como paradigma das revoluções burguesas, 

afirma os valores 'Liberdade, Igualdade e Fraternidade' como aqueles capazes de 

garantir o predomínio da Razão e a libertação da humanidade de todos os precon

ceitos, crenças e mitos que impediram o desenvolvimento pleno das potencialidades 

humanas até o advento do Século das Luzes. 

Dado que a organização social capitalista não possibilita a concretização 

dessa igualdade apregoada, surge a brecha para que a questão da desigualdade 

apareça revestida de forte potencial de denúncia. Não fosse a contradição entre a 

realidade concreta dos sujeitos e a ideologia, não haveria motivos para o 'espan¬ 



to' nem para todas as tentativas que são feitas no sentido de esvaziar a desigual

dade do seu conteúdo político. 

Diante da existência concreta das desigualdades presentes no processo 

saúde-doença e dada a politização inerente a toda explicitação desse fato, resta à 

Epidemiologia enfrentar a questão, quer seja do ponto de vista da produção do 

conhecimento, quer na elaboração e implementação das propostas de interven

ção decorrentes. 

Considerando que a parcela dos que optam por tratar a desigualdade de 

maneira 'naturalizada' - portanto, esvaziada de seu conteúdo político - não lo

gra resolver ou superar a questão, devemos colocar o foco de atenção nas alter

nativas que se apresentam, do ponto de vista teórico, para aqueles que preten

dem tomar a existência de desigualdades sociais como ponto de partida da refle

xão sobre a saúde e a doença. 

Podemos identificar duas correntes de pensamento majoritárias no que se 

refere ao tratamento teórico da desigualdade no âmbito das investigações epide¬ 

miológicas. Há uma parcela importante dessa produção na qual a desigualdade é 

enfocada através da teoria da estratificação social, enquanto outra parcela adota 

a perspectiva da estrutura de classes. As teorias de estratificação social tratam a 

desigualdade de um ponto de vista predominantemente quanti tat ivo, ou seja, 

es tabelecendo pontos de cortes em variáveis cujas gradações representam um 

cont ínuo de situações possíveis, resultando assim na classificação de indivíduos 

e grupos sociais em estratos altos, intermediários e baixos. Os estratos são cate

gorias eminentemente descritivas, que permitem a comparação entre posições re

lativas - do tipo mais ou menos (S t avenhagen , 1 9 7 4 ) . Sua construção está ba

seada na utilização de variáveis individuais tomadas como indicadoras de condi

ção social, tais como renda, escolaridade, áreas residenciais, escalas de prestígio 

etc.; ou na elaboração de índices compostos, nos quais diversas variáveis podem es

tar incluídas apenas de maneira agregada ou sob a forma de esquema hierárquico 

( S E A D E , 1992) . 

A categoria classe social, por sua vez, é analítica e histórica, isto é, mos

tra-se com capacidade explicativa e como portadora de conteúdo concreto espe

cífico para cada momento histórico. Está baseada em critérios estruturais-fun¬ 

cionais relativos à posição que os grupos ocupam na organização social. Tal po

sição é definida a partir do lugar na produção social, das relações com os meios 

de produção, papel na organização social e relações de dominação/subordinação 

(Stavenhagen, 1 9 7 4 ) . 



Portanto, a adoção de modelo fundado na estratificação social ou de ou

tro baseado na estrutura de classes sociais não é indiferente para a mensuração 

e compreensão da desigualdade social em pesquisas epidemiológicas , visto que 

ambos apresentam diferentes potencialidades de explicação da produção do pro

cesso saúde-doença no âmbito coletivo. 

Do ponto de vista metodológico, a opção pela estratificação social apre

senta certas facilidades no plano operacional, mas traz a lgumas dificuldades na 

reconstrução da realidade anteriormente fragmentada em inúmeras variáveis, to

madas cada uma delas como indicadores individualizados. É comum observar

mos, principalmente em estudos transversais, uma lista extensa de variáveis só¬ 

cio-econômicas analisadas através de modelos multivariados, sem que os autores 

realizem esforços, no momento da interpretação, para explicar de que maneira 

os processos sociais, indicados mais ou menos grosseiramente por aquelas variá

veis, interferem, contribuem ou colaboram para o processo saúde-doença. 

N a Europa, em geral, e no Reino Unido, em particular, a ocupação tem 

sido utilizada como base das classificações em estratos sócio-econômicos, en

quanto nos Estados Unidos é mais freqüente o uso de indicadores de renda e es

colaridade (Alvarez-Dardet et al., 1995). 

De modo inverso, a opção pelo modelo de estrutura de classes sociais traz 

muitas dificuldades operacionais no sentido da tradução de uma categoria analítica 

em indicadores, variáveis e valores aplicáveis a indivíduos, porém representa algu

mas facilidades no momento da explicação, na medida em que a categoria classe so

cial representa, em si, situações qualitativamente diversas, com sentido preciso em 

cada uma das formações sociais, o que torna mais simples a interpretação das desi

gualdades estudadas. Do mesmo modo, porém, há uma série de processos de media

ção entre a estrutura de classes e os processos saúde-doença, cujo conhecimento e 

compreensão apresentam grande complexidade. 

Os modelos de operacionalização do conceito de classe social têm sido 

objeto de reflexão, elaboração e avaliação em pesquisas epidemiológicas que 

procuram tomar a questão da desigualdade como problema relevante de investi

gação. Barros (1986) adaptou o esquema elaborado por Singer para medir o ta

manho das classes sociais no Brasil, a partir de dados censitários, ao estudo dos 

perfis de morbidade e consumo de medicamentos da população de Ribeirão Pre

to, suscitando a discussão dos limites e possibilidades dessa abordagem. Lom

bard! (1988) adaptou ao estudo do crescimento e desenvolvimento de crianças 

de Pelotas, no Rio Grande do Sul, o esquema utilizado no México por Bronfman 

& Tuirán (1984) para o estudo da mortalidade infantil. Ambos os trabalhos in

troduziram elementos conceituais, metodológicos e operacionais à discussão re¬ 



ferente à utilização da categoria classe social como categoria analítica em inves

tigações epidemiológicas, nas quais as unidades de informação eram indivíduos 

pertencentes a amostras populacionais. 

Solla (1996a, b), em revisão crítica da utilização do conceito de classe so

cial em estudos epidemiológicos, destaca uma série de problemas e limitações 

que merecem maior atenção dos pesquisadores. Dentre eles, o problema mais re

ferido, principalmente por parte dos profissionais das Ciências Sociais, é a perda 

do dinamismo inerente ao conceito quando este é aplicado à classificação empí

rica de sujeitos. Os argumentos apresentados apontam o papel central que o con

ceito de classe social exerce nas teorias do materialismo histórico como propul

sor das transformações sociais, aspecto este freqüentemente deixado de lado no 

processo de operacionalização em pesquisas empíricas. 

Do ponto de vista metodológico, as maiores dificuldades parecem estar na 

necessidade de ajuste dos modelos de operacionalização propostos às peculiari

dades de cada formação social, dificultando assim a comparação entre diferentes 

investigações; no estabelecimento de pontos de corte arbitrários para, por exem

plo, número de empregados ou nível de renda que permitam separar os indiví

duos nas diferentes classes; na utilização de grandes amostras populacionais ca

pazes de incluir a diversidade das frações de classe existentes e na inexistência 

de dados secundários necessários à construção das classes e à correta classifica

ção dos indivíduos que se encontram fora do mercado de trabalho no momento 

da investigação. 

Além dessas dificuldades no âmbito metodológico e das técnicas de in

vestigação, há uma questão que diz respeito à própria compreensão do significa

do correto da determinação social do processo saúde-doença e, portanto, das de

sigualdades sociais em saúde. A classe social, por ser categoria de análise com

plexa, deve ocupar a posição mais distal entre situação social e doença na "ca

deia de causal idade", tendo sua ação mediada - vale dizer, especificada - por 

um conjunto de outros determinantes com atuação em diferentes dimensões da 

realidade. Ou seja, a rigor não se pode falar em determinação causal estrito sen

so (Laurell, 1983). 

Desconhecer a diferença existente entre as diversas maneiras de determi

nação e tomá-las todas pelo princípio da determinação causai tem levado muitos 

epidemiologistas a não encontrar relações significantes entre estratos ou classes 

sociais e doenças. 

O aprofundamento teórico e metodológico no estudo das desigualdades 

sociais tem levado à elaboração de propostas de compreensão e explicação do 



processo saúde-doença baseadas em modelos mais complexos de abordagem, 

tais como os desenvolvidos por Laurell & Noriega (1989) e Breilh et al. (1990), 

nos quais o processo de produção e reprodução social, com seus diversos com

ponentes, são utilizados para melhor aproximação no estudo da determinação 

social da doença e da saúde. 

A proposta de Laurell & Noriega (1989) utiliza a categoria nexo biopsíquico, 

sua subsunção aos 'modos de andar a vida' e destes ao processo de trabalho e de va

lorização desenvolvidos no âmbito do processo de produção. Esta vertente de análi

se, pelo papel central que concede ao processo de trabalho na explicação da saúde e 

do adoecer, tem sido mais utilizada em estudos relativos à saúde e trabalho. Entre

tanto, sua potencialidade teórica não se esgota nesse campo em particular, podendo 

ter suas contribuições aplicadas à compreensão de processos mais amplos de trans

formação social e suas repercussões sobre a saúde. 

O elemento nuclear para o estabelecimento dos perfis epidemiológicos na 

proposta de Breilh (1990) e dos demais pesquisadores do CEAS (Centro de Estu¬ 

dios y Asesoría en Salud) centra-se no relacionamento entre as formas de vida 

ou de reprodução social e o comportamento dos organismos, incluído aí o apare

cimento das doenças. A utilização desse marco conceituai em investigações em

píricas tem demonstrado todo seu potencial explicativo, além de possibilitar a 

inserção de diferentes processos mediadores, conduzindo à maior especificação 

dos nexos entre estrutura social e estrutura epidemiológica. 

Possas (1989) propõe uma abordagem na qual. partindo do perfil epide¬ 

miológico da população, sejam identificadas as situações de risco mais direta

mente relacionadas com o surgimento das doenças, e daí, recursivamente, pas

sa-se a reconstruir as mediações até atingir a inserção na produção, ou seja, as 

classes sociais. A partir das situações de risco, a autora coloca o estilo de vida -

hábitos e compor tamentos - , as condições de vida - consumo - e as condições 

de trabalho como principais mediadores. N o nível seguinte destacam-se o modo 

de vida - conjunção das condições e estilos de vida - e a inserção na estrutura 

ocupacional - mercado de trabalho, renda etc. Finalmente, ambos os constituin

tes fundem-se nas classes sociais e estas subordinam-se à inserção sócio-econô¬ 

mica em uma formação social concreta. Desta forma, a autora pretende identifi

car uma linha de determinação causal e outra de determinação social, as quais 

partem de um ponto comum na inserção das classes sociais e convergem para 

outro ponto comum no perfil epidemiológico populacional. 

Cas te l lanos (1990) elabora a categoria s i tuação de saúde c o m o um con

jun to de problemas descr i tos e expl icados a partir da perspect iva de a tores so¬ 



ciais de te rminados , isto é, c o m o necess idades organizadas por atores dispostos a 

mobilizarem-se para satisfazê-las. A situação de saúde é expressão das condições 

de vida de cada um dos grupos sociais, e estas, por sua vez, dependem da forma 

como tais grupos se inserem no processo geral de reprodução social, em dado 

momento histórico e sob determinadas condições naturais. Desta maneira, o autor 

traz para a questão da determinação social os aspectos culturais e políticos rela

cionados aos significados construídos por diferentes atores em sociedade. 

Existe, portanto, uma produção teórica e metodológica considerável a respeito 

das desigualdades sociais e saúde na Epidemiologia latino-americana. Esta produção, 

a despeito de todas as dificuldades que encerra, tem permitido particularizar o traba

lho desenvolvido com criatividade e crítica no âmbito da Epidemiologia. 

Os Organizadores 
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