
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BARATA, RB. Ser rico faz bem à saúde?. In: Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à 
saúde [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2009. Temas em Saúde collection, pp. 41-53. 
ISBN 978-85-7541-391-3. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

3. Ser rico faz bem à saúde? 
 

 

Rita Barradas Barata 



 41[

3 Ser rico fAz bem à SAúDe?

A maioria das pessoas responderia afirmativamente à per-
gunta, baseadas na observação de que indivíduos e países mais 
ricos conseguem garantir o atendimento das necessidades bá-
sicas, essenciais para a manutenção da saúde: moradia adequa-
da, alimentação saudável, trabalho em condições satisfatórias, 
acesso a bens e serviços relacionados com a educação, a cultu-
ra e a saúde.

Tradicionalmente o nível de riqueza tem sido associado à 
garantia de melhor qualidade de vida e consequentemente a me-
lhores níveis de saúde, refletidos em maior esperança de vida 
desde o nascimento até as idades mais avançadas, em menor 
mortalidade por qualquer causa e em qualquer idade, e na ausên-
cia de determinadas causas de morbidade associadas com a po-
breza, tais como desnutrição e doenças infecciosas relacionadas 
a precárias condições de higiene e saneamento básico.

Entretanto, a relação entre a riqueza dos países medida pelo 
PIB ou pelo PIB per capita e os diversos indicadores de saúde não 
é linear. Não se observa uma relação simples do tipo quanto mais 
rico um país mais saudável sua população. Desde a década de 
1970 pesquisas têm demonstrado que a relação entre PIB per 
capita e esperança de vida se assemelha a uma parábola, ou seja, 
a partir de certo limiar os aumentos na riqueza não se traduzem 
em mais saúde. 
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Há vários aspectos a considerar no chamado paradoxo entre 
riqueza e saúde: a comparação entre os países, a comparação 
entre regiões de um mesmo país e a comparação entre ricos e 
pobres em uma mesma região. Além disso, é importante prestar 
atenção a dois aspectos relacionados à renda e à riqueza: os va-
lores absolutos e a distribuição ou valores relativos.

QuAiS São oS impActoS Do nível AbSoluto De 
riQuezA Sobre oS inDicADoreS De SAúDe? 

Em estudo recente, comparando as tendências temporais de 
redução da mortalidade na infância e entre adultos, em todos os 
países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), no 
período de quarenta anos, entre 1960 e 2000, observou-se com-
portamento distinto entre três grupos constituídos segundo a 
taxa de mortalidade em 2000.

Foram constituídos três grupos para a mortalidade na in-
fância, correspondendo aos países com mortalidade de me-
nores de cinco anos: baixa (3,9 a 60,0 óbitos por 100 mil habi-
tantes), média (66,0 a 156,0 óbitos por 100 mil habitantes) ou 
alta (160,0 a 316,0 óbitos por 100 mil habitantes). No primeiro 
grupo foram classificados 117 países com PIB per capita médio 
de US$ 12.086,00; 8% da população vivendo na miséria com 
renda inferior a um dólar por dia; 14% de população feminina 
analfabeta e gasto público médio em saúde de US$ 650,00 por 
pessoa/ano. 

No segundo grupo foram classificados 45 países com PIB per 
capita de US$ 2.660,00; 26% da população vivendo na miséria; 
38% da população feminina analfabeta e gasto médio em saúde 
de US$ 56,00. No terceiro grupo foram classificados 23 países 
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extremamente pobres com PIB per capita de US$ 1.011,00; 53% 
da população vivendo na miséria; 63% da população feminina 
analfabeta e gasto médio em saúde de apenas US$ 10,00.

A taxa média de mortalidade na infância foi de 20 óbitos 
por 100 mil no primeiro grupo, 106 óbitos por 100 mil no se-
gundo e 207 óbitos por 100 mil no terceiro, mostrando relação 
inversa entre a riqueza dos países e a mortalidade na infância. 
A análise de tendência da mortalidade no período de 1960 a 
2000 revelou declínio das taxas nos três grupos, porém com 
menor aceleração no grupo dos países mais pobres, embora se 
considere mais fácil, através de medidas de saúde pública, re-
duzir taxas de mortalidade na infância partindo de patamares 
mais altos. 

As mesmas comparações feitas para a mortalidade de ho-
mens adultos mostraram que houve declínio da mortalidade 
durante todo o período para os países dos grupos um e dois. 
Nos países do grupo três, a mortalidade aumentou na década 
de 1990, revertendo a tendência anterior de declínio, atingindo, 
em 2000, valores mais altos do que os observados em 1960. 

As desigualdades na riqueza dos países aumentaram acentu-
adamente desde o início do século XIX até o final do século XX. 
Por volta de 1820 o país mais rico era a Grã-Bretanha, com PIB 
per capita de US$ 1.756,00 (valores ajustados ao dólar de 1990) e 
o mais pobre era a China, com PIB per capita de US$ 523,00. 
Portanto, a diferença entre os extremos era de cerca de três vezes. 
Em 1900, essa diferença alcançou dez vezes. Em 2000, chegou 
a 75 vezes e, em 2006, a 660 vezes. O PIB per capita dos países 
mais pobres, que, em 1820, era de US$ 523,00 para a China, em 
2006 era de apenas US$ 133,00 para o Zimbábue. 
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Ainda que se leve em conta o fato de que os dados não eram 
disponíveis para os países mais pobres nos primeiros anos ana-
lisados, é notória a deterioração da situação econômica dos países 
africanos no final do século XX e início do XXI. De maneira 
ainda mais espetacular observa-se o crescimento da riqueza dos 
países mais ricos, cujo PIB per capita passou de US$ 1.756,00 para 
o Reino Unido em 1820, e a US$ 87.829,00 para Luxemburgo 
em 2006. Resumo da ópera: os países pobres ficaram cada vez 
mais pobres e os países ricos cada vez mais ricos durante os úl-
timos dois séculos. A diferença de esperança de vida ao nascer 
entre a população do Zimbábue e a de Luxemburgo é de 41,2 
anos, ou seja, um recém-nascido em Luxemburgo pode esperar 
viver cerca de quarenta anos a mais do que outro no Zimbábue. 

No interior dos países também ocorre grande desigualdade 
no nível de riqueza, com repercussões sobre a saúde. Por exem-
plo, no Brasil, em 2005, as diferenças entre os estados do Mara-
nhão – com um dos menores PIB per capita do país (R$ 4.138,90) 
– e o de São Paulo (R$ 18.255,00) podem ser observadas na es-
perança de vida ao nascer, esperança de vida aos 60 anos, mor-
talidade infantil e mortalidade infantil pós-neonatal, entre outros 
indicadores de saúde. Na esperança de vida ao nascer, a diferen-
ça é de 6,8 anos; aos 60 anos uma pessoa vivendo em São Paulo 
pode esperar viver em média mais 21 anos, enquanto outra, vi-
vendo no Maranhão, pode esperar viver em média mais 19 anos. 
A mortalidade infantil e a mortalidade pós-neonatal são três 
vezes maiores no Maranhão.

Além dos diferenciais assinalados entre as unidades da fede-
ração também são importantes as diferenças entre as cidades e 
no interior das cidades. A Fundação Sistema Estadual de Análise 
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de Dados (Seade), responsável pelos sistemas de informação 
estatística do governo do estado de São Paulo, desenvolveu o 
Índice Paulista de Responsabilidade Social para classificar os 
municípios segundo três eixos: riqueza, longevidade e escolari-
dade. No grupo I foram incluídos os municípios com elevado 
nível de riqueza e que apresentavam bons indicadores sociais 
em educação e saúde; no grupo II, os municípios com bons 
níveis de riqueza e indicadores sociais ruins. Os municípios do 
grupo III eram pobres, mas apresentavam bons indicadores 
sociais; os do grupo IV eram pobres e apresentavam indicado-
res sociais intermediários e no grupo V os municípios eram 
pobres e apresentavam indicadores sociais ruins. O próprio 
indicador, portanto, permite separar o desempenho nos indica-
dores sociais do nível de riqueza municipal. 

Utilizando esse indicador, observa-se que, embora a propor-
ção de mães adolescentes apresente um gradiente que aumenta 
conforme diminui a riqueza dos municípios considerados, a 
proporção de mulheres com sete ou mais consultas de pré-natal 
é mais alta no município do grupo III: pobre com bons indica-
dores sociais. A pior situação é observada nos municípios pobres 
com indicadores sociais ruins ou intermediários. E a situação 
intermediária ocorre nos municípios ricos. Chama a atenção o 
fato do IDH ser relativamente próximo entre os municípios dos 
vários grupos, exceto para o primeiro, em que ele é significati-
vamente mais alto. Estes dados já começam a indicar que a re-
lação entre riqueza e condições de saúde ou uso de serviços de 
saúde não é simples.

O Centro de Informação em Saúde, da Secretaria Municipal 
de Saúde de São Paulo, criou um índice de saúde baseado na 

TemasEmSaúde_Como_e_por_que_as_desigualdadesreimpressao.indd   45 23/05/2012   17:37:20



 46 ]

mortalidade infantil, mortalidade proporcional precoce (antes 
dos 60 anos) por doenças crônicas, incidência de tuberculose 
e mortalidade por causas externas para estratificar as subpre-
feituras da capital. Os valores do índice permitem a distribui-
ção das 31 subprefeituras em seis estratos. No grupo I, com 
índice de saúde acima de 0,80, foram classificadas quatro 
subprefeituras que apresentavam, em 2005, mortalidade in-
fantil variando entre 6,1 e 10,9 óbitos por mil nascidos vivos; 
7,4 a 17,9% de mortalidade proporcional precoce; 32,5 a 51,6 
casos por 100 mil habitantes de incidência de tuberculose e 
33,1 a 38,3 óbitos por causas externas para 100 mil habitantes. 
Para todos os indicadores utilizados os valores são os mais 
baixos observados.

No grupo II, com índice da saúde entre 0,70 e 0,79, foram 
classificadas duas subprefeituras com mortalidade infantil de 
8,0 e 9,5 óbitos por mil nascidos vivo; 15,3 e 19,8% de morta-
lidade proporcional precoce; 49,0 casos de tuberculose por 100 
mil habitantes e 44,8 e 48,8 óbitos por causas externas para cada 
100 mil habitantes. Comparativamente ao grupo anterior, este 
apresenta maior mortalidade proporcional precoce e maior 
mortalidade por causas externas.

No grupo III, havia quatro subprefeituras com índice de 
saúde entre 0,60 e 0,69. Nessas áreas a mortalidade infantil foi 
de 12,0 a 14,0 óbitos por mil nascidos vivos; a mortalidade pro-
porcional precoce variou entre 16,4 e 23,7%; a incidência de 
tuberculose, entre 52,4 e 58,9 casos por 100 mil e a mortalidade 
por causas externas, entre 43,7 e 57,9 óbitos por 100 mil. Os 
indicadores são todos mais altos do que aqueles observados nos 
grupos I e II.
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Três subprefeituras classificaram-se no grupo IV com índices 
de saúde entre 0,50 e 0,59. A mortalidade infantil variou de 11,7 
a 12,9 óbitos por mil nascidos vivos; a mortalidade proporcional 
precoce, entre 14,8 e 26,2%; a mortalidade por causas externas, 
de 56,6 a 81,7 óbitos por 100 mil e a incidência de tuberculose, 
de 59,4 a 72,5 casos por 100 mil. Este grupo apresenta pior situ-
ação do que o anterior em relação à incidência de tuberculose e 
mortalidade por causas externas.

O grupo V reuniu 14 subprefeituras, com índices de saúde 
entre 0,40 e 0,49. A mortalidade por causas externas foi muito 
alta, variando entre 55,1 e 121,6 óbitos por 100 mil habitantes; a 
incidência de tuberculose também foi muito alta, entre 47,8 e 
81,0 casos por 100 mil habitantes; a mortalidade proporcional 
precoce atingiu 20,1 a 42,1% dos óbitos e a mortalidade infantil 
chegou ao valor mais alto: 16,7 óbitos por mil nascidos vivos. 

Finalmente o grupo VI reuniu quatro subprefeituras com 
índices de saúde muito baixos (< 0,40). Embora a mortalidade 
infantil e a mortalidade por causas externas sejam comparáveis 
àquelas observadas nos demais grupos (11,5 a 15,2 óbitos por 
mil nascidos vivos e 42,5 a 53,1 óbitos por 100 mil habitantes 
respectivamente), a mortalidade proporcional precoce chegou a 
44% dos óbitos, e a incidência de tuberculose foi maior do que 
70 casos por 100 mil em todas as subprefeituras. Há forte cor-
respondência entre os índices de saúde e a renda média dos 
responsáveis pelos domicílios, que variou entre 17,67 salários 
mínimos no grupo I e 3,95 salários mínimos no grupo VI.

Em resumo, as desigualdades no nível de saúde e no uso de 
serviços de saúde parecem estar relacionadas com o nível abso-
luto de renda ou de riqueza dos países, estados, municípios e 
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divisões intramunicipais. O paradoxo da dissociação entre nível 
de renda ou riqueza e o estado de saúde começa a ser notado 
quando as comparações se restringem aos países ricos, ou seja, 
quando são feitas entre populações de países desenvolvidos, onde 
as necessidades básicas estão adequadamente supridas para a 
maioria da população, e mesmo as pessoas mais pobres ultrapas-
saram os limiares das carências materiais básicas. 

A concentrAção nA DiStribuição  
relAtivA DA riQuezA

Ainda na década de 1970 começa a chamar a atenção o fato 
de que, a partir de certo limiar de renda, os ganhos adicionais na 
esperança de vida deixam de estar associados aos níveis médios 
de renda. 

Na década de 1980, Richard Wilkinson, estudando nove pa-
íses desenvolvidos, mostrou que a esperança de vida ao nascer 
estava associada mais fortemente a indicadores de distribuição 
de renda do que ao PIB per capita. Na década seguinte, diversos 
estudos reforçaram as demonstrações empíricas da relação entre 
nível de saúde e distribuição de renda.

A partir de 1969 observa-se enorme crescimento das desi-
gualdades na distribuição da renda, tanto entre os países como 
entre diferentes grupos sociais no interior de cada país. Em 2000, 
cerca de três quintos da população mundial viviam em sessenta 
países extremamente pobres, apropriando-se apenas de 6% da 
riqueza produzida no mundo, recebendo menos de dois dólares 
por pessoa por dia. Em vinte anos, entre 1977 e 1999, nos Esta-
dos Unidos, os 20% mais pobres da população tiveram redução 
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de 9% em sua renda, enquanto os 20% mais ricos tiveram um 
acréscimo de 43%. No topo da pirâmide, o 1% dos mais ricos 
teve um aumento de 115% em sua riqueza. Os quatrocentos ci-
dadãos norte-americanos mais ricos possuem riqueza superior 
ao PIB da China.

Estudos que buscam explorar a relação entre nível de riqueza, 
distribuição de renda e satisfação com a vida, ou bem-estar mos-
tram que, embora o nível geral de satisfação e bem-estar aumente 
com o crescimento do nível de riqueza do país, para o mesmo nível 
de riqueza, a satisfação e o bem-estar são maiores nos países que 
apresentam menor desigualdade na distribuição da renda.

o pArADoxo DA DiSSociAção entre   
riQuezA e nível De SAúDe

As análises das relações entre PIB per capita e esperança de 
vida ao nascer mostram que de maneira geral os países mais 
pobres também apresentam menores esperanças de vida. Entre-
tanto, algumas exceções chamam a atenção e não são fáceis de 
serem explicadas no marco das teorias materialistas apresentadas 
no primeiro capítulo. Por exemplo, o Sri Lanka e o Vietnã, países 
muito pobres com PIB per capita inferior a US$ 1.500,00, apre-
sentam esperança de vida acima de 70 anos; o Gabão com PIB 
per capita mais alto que o do Brasil e com esperança de vida cer-
ca de 15 anos mais baixa; a Costa Rica com PIB per capita oito 
vezes menor do que o dos Estados Unidos e a mesma esperan-
ça de vida.

Entre os países pertencentes à Organização para a Coopera-
ção Econômica e o Desenvolvimento (OCED), a correlação 
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entre o PIB per capita e a esperança de vida é mediana (r = 0,5824). 
Até o PIB per capita de 20 mil dólares, a relação é mais linear. 
A partir desse limiar, os acréscimos no PIB per capita não estão 
necessariamente associados a iguais aumentos na esperança de 
vida. Os países com maior longevidade de suas populações não 
são os mais ricos.

Cerca de três quartos da diferença na esperança de vida entre 
os países ricos pode ser explicada pela maior ou menor igualda-
de na distribuição da renda. As sociedades mais igualitárias 
compartilham uma característica comum, que é a maior coesão 
social. A saúde é produzida socialmente e algumas formas de 
organização social são mais saudáveis do que outras. 

A esperança de vida se correlaciona com qualquer uma das 
medidas de concentração de renda: o coeficiente de Gini, a 
proporção da riqueza apropriada pelo percentil 70 da distribui-
ção populacional, a proporção da população vivendo em pobre-
za relativa e outros. O mesmo pode ser observado para outros 
desfechos de saúde, como taxas de mortalidade infantil, morta-
lidade geral e específica por causas dentre as quais se destacam 
as mortes violentas.

Os impactos das desigualdades na qualidade de vida são di-
retos sobre os mais pobres, mas afetam as demais camadas da 
sociedade porque provocam deterioração da vida pública, perda 
do senso de comunidade, bem como aumento da criminalidade 
e da violência. A vida em sociedades com grandes desigualdades 
sociais parece menos civilizada, como afirma Wilkinson, impor-
tante estudioso do tema.

Wilkinson demonstra que os períodos em que houve maior 
aumento na esperança de vida na Inglaterra foram os que 
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coincidiram com a primeira e a segunda guerras mundiais. Ao 
contrário do que seria esperado, a escassez a que a população 
civil foi submetida nessas épocas não foi acompanhada de redu-
ção na esperança de vida. No primeiro período, observou-se 
ganho de 6,6 anos na esperança de vida e, no segundo, 6,5 anos. 

Durante as guerras houve piora no padrão de vida e dete-
rioração dos serviços de saúde que foram prioritariamente di-
recionados para o atendimento aos soldados feridos. No en-
tanto, a esperança de vida cresceu. Em ambos os períodos 
houve pleno emprego para fazer frente ao esforço de guerra e 
dramática redução na desigualdade de renda. O salário real da 
classe trabalhadora cresceu 9% enquanto na classe média caiu 
7%. A coesão social aumentou em decorrência da união frente 
ao inimigo comum, das mudanças no mercado de trabalho e 
da política de cooperação para o esforço de guerra.

Além da maior coesão social e dos laços cooperativos que 
caracterizam o chamado capital social, outras explicações para 
melhor nível de saúde em situações de menor desigualdade apon-
tam as políticas públicas universalistas como responsáveis por 
parcela dos resultados. 

Os países mais igualitários gastam mais em bens e serviços 
públicos. Serviços universais de saúde podem reduzir as desigual-
dades basicamente de duas maneiras: diminuindo as diferenças 
nas condições de vida, representando um salário indireto para os 
trabalhadores e oferecendo serviços similares para toda a popu-
lação. Em contrapartida, a segregação urbana reforça os efeitos 
negativos da desigualdade de renda, concentrando a pobreza, 
produzindo isolamento social e diminuição de oportunidades, 
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reduzindo a aplicação de recursos públicos nas áreas pobres e 
provocando o declínio da coesão social.

A menor esperança de vida nos países pobres pode ser o 
resultado da fome, do consumo de água contaminada e das más 
condições sanitárias, mas não é possível explicar por esses 
mesmos motivos a menor esperança de vida das pessoas que 
vivem nas áreas mais pobres dentro de países ricos. A pobreza 
é potencialmente fatal para os mais pobres, porém eles repre-
sentam pequena parcela da população nas nações ricas. A de-
sigualdade, entretanto, afeta todos os grupos sociais e tem maior 
impacto sobre a mortalidade mesmo entre os mais bem situa-
dos socialmente. 

O melhor nível de saúde observado nas situações de menor 
desigualdade pode ser explicado através de comportamentos 
saudáveis que seriam mais frequentes nessas populações. En-
tretanto, conforme demonstrado pelo estudo dos funcionários 
públicos na Inglaterra, os tradicionais fatores de risco explicam 
menos de metade do excesso da mortalidade por doença is-
quêmica do coração entre os trabalhadores em diferentes po-
sições ocupacionais. 

Tomando como referência a taxa de mortalidade nos fun-
cionários administrativos, os executivos apresentam risco de 
morrer por doença isquêmica do coração (DIC) 2,1 vezes maior. 
Desse excesso de risco, apenas 0,3 é explicado pelos fatores de 
risco tradicionais. Entre os gerentes, o excesso de risco é de 3,2 
vezes com apenas 0,9 sendo explicado por exposições aos fato-
res de risco comportamentais. Para os trabalhadores manuais, o 
excesso é de quatro vezes e 1,4 é explicado por comportamen-
tos não saudáveis.
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Marmot, um dos autores do estudo, dá mais importância às 
condições e às relações no trabalho, como determinantes dos 
riscos observados, do que ao chamado “estilo de vida”. Postula-
se assim um conjunto amplo de determinantes psicossociais, 
relacionados com o maior ou menor controle sobre a vida, como 
elementos mediadores entre a posição social e o nível de saúde. 

As desigualdades sociais em saúde são manifestações de de-
terminantes sociais do processo saúde-doença. Os desfechos de 
saúde não são específicos a nenhuma causa em particular, mas o 
resultado de processos sociais nos quais interferem inúmeras 
mediações. Portanto, nenhuma resposta médica resolverá o pro-
blema, nem intervenções que enfatizem o estilo de vida conce-
bido como fruto de escolhas individuais. O enfrentamento das 
desigualdades sociais em saúde depende de políticas públicas 
capazes de modificar os determinantes sociais, melhorar a distri-
buição dos benefícios ou minorar os efeitos da distribuição de-
sigual de poder e propriedade nas sociedades modernas. 
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