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políticAS pArA o enfrentAmento   
DAS DeSiguAlDADeS

A abordagem coletiva ou populacional do processo saúde-
doença na perspectiva da epidemiologia social implica fazer algu-
mas perguntas básicas sobre como são produzidas as doenças na 
população, que forças determinam sua distribuição, por que alguns 
indivíduos adoecem e outros não, e quais são as maneiras pelas 
quais as políticas públicas podem interferir nesses processos.

Para compreender o processo de determinação das doenças 
e ter elementos para a intervenção através de políticas públicas 
desenhadas para alcançar a modificação das condições de pro-
dução e de distribuição dos problemas de saúde, é necessário 
inicialmente tratar dos modelos de causalidade em uso pela epi-
demiologia.

Na abordagem convencional dos modelos multicausais, cada 
variável ou fator de risco é analisado inicialmente em sua asso-
ciação com o desfecho de interesse, ou seja, com a doença ou 
problema de saúde em estudo. Na pesquisa anteriormente citada 
da associação entre idade materna, hábito de fumar das mães e 
classe social como fatores de risco para baixo peso ao nascer, a 
abordagem multicausal – que não foi a adotada pelos autores, 
mas que podemos utilizar apenas a título de exemplificação – 
indicaria ao final dos ajustes a importância de cada uma dessas 
variáveis (Tabela 7).
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Tabela 7 – Incidência de baixo peso e risco relativo segundo 
características maternas. Ribeirão Preto (SP) – 1978-1979

Fatores de risco Incidência
(casos por 100)

RR

Idade materna
< 20 anos 9,38 1,52
≥ 20 anos 6,15 1,00

Hábito de fumar da mãe

Fumante 9,62 1,77
Não fumante 5,43 1,00

Pobreza

Pobres 7,35 2,35
Não pobres 3,13 1,00

Fonte: Silva et al., 1992. 

A análise dos dados permite afirmar que as mães adolescentes 
que fumam e são pobres apresentam maior risco de ter recém-
nascidos com baixo peso quando comparadas a mães com 20 
anos ou mais de idade, não fumantes e não pobres. Consequen-
temente, se a idade materna é um fator de risco, as políticas para 
redução do baixo peso ao nascer devem incluir ações visando a 
diminuir a gravidez na adolescência. Do mesmo modo, se o 
hábito de fumar é um fator de risco, será necessário que as mães 
deixem de fumar para reduzir a incidência de baixo peso e, final-
mente, se a pobreza também está relacionada, será preciso usar 
políticas compensatórias que possibilitem melhor alimentação 
durante a gestação para evitar o baixo peso. Teríamos assim um 
conjunto de intervenções educativas, de controle da gravidez na 
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adolescência, redução do hábito de fumar e de suplementação 
alimentar para enfrentar o problema.

Sabemos que na realidade as mesmas mães podem apresen-
tar as três características analisadas, e que tratá-las separadamen-
te pode não ser a melhor estratégia para o enfrentamento do 
problema.

Segundo Leonard Syme, do Departamento de Epidemiologia 
Social de Berkeley (EUA), há três problemas principais na práti-
ca em saúde pública. Primeiro, gastamos muito tempo tentando 
identificar fatores de risco, mas todos somados explicam menos 
da metade da ocorrência das doenças. Além disso, mesmo quan-
do as pessoas conhecem os fatores de risco, elas têm dificuldade 
em mudar seu comportamento e, ainda que algumas delas mudem 
o comportamento, haverá sempre outras pessoas entrando na 
população. Em segundo lugar não podemos imaginar que a pro-
moção de saúde seja possível com enfoque exclusivo nos fatores 
de risco e nas doenças. O terceiro aspecto é que a tarefa mais 
importante é a identificação dos determinantes de saúde, e o 
principal determinante é a classe social.

No modelo de determinação social do processo saúde-doen-
ça, as variáveis seriam tratadas através de um modelo hierárquico, 
no qual o principal determinante é a classe social (em vez do 
nível de pobreza). A inserção de classe determina igualmente as 
chances de ocorrência de uma gravidez na adolescência (idade 
materna) e a de ser fumante, e ambas as variáveis intermediárias 
determinam a probabilidade de ter um recém-nascido de baixo 
peso. Deste modo, as variáveis são tratadas de maneira articulada 
(Tabela 8).

TemasEmSaúde_Como_e_por_que_as_desigualdadesreimpressao.indd   97 23/05/2012   17:37:23



 98 ]

Tabela 8 – Incidência de baixo peso ao nascer segundo a classe 
social e o hábito de fumar maternos. Ribeirão Preto (SP) – 1978-1979

Classe social Mães fumantes Mães não fumantes
Burguesia 4,36 2,67
Proletariado 9,52 5,93
Subproletariado 12,77 6,27

Fonte: Silva et al., 1992. 

Ambos os fatores são considerados determinantes, entre-
tanto, se observarmos a combinação de ambas as variáveis, 
veremos que a determinação exercida pela classe social subor-
dina a atuação do hábito de fumar como fator de risco. Assim, 
mesmo que todas as mães deixassem de fumar, continuaria 
havendo desigualdade no risco de ter recém-nascidos de baixo 
peso, na medida em que as diferenças de classe social continu-
ariam a existir.

Comparando os resultados obtidos em cada uma das aborda-
gens, verificamos que ambas apontam os fatores analisados como 
fatores de risco, mas o modelo multicausal não permite detectar 
a hierarquia entre eles e induz à adoção de medidas que não serão 
totalmente eficazes, exatamente por ignorar a complexidade das 
relações entre as variáveis.

Dentre os modelos de determinação social do processo 
saúde-doença, duas formulações atuais merecem destaque pela 
abordagem complexa dos distintos níveis de organização da vida 
social que representam: o modelo do modo de vida elaborado 
por Naomar de Almeida Filho e o proposto pela comissão de 
Determinantes Sociais em Saúde da Organização Mundial da 
Saúde (OMS).
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O primeiro modelo reúne as esferas de produção e da repro-
dução material e simbólica da sociedade, o modo de vida dos 
grupos sociais, o processo de trabalho, a estrutura de classes, as 
práticas cotidianas e a construção cultural como determinantes 
das configurações de risco que se acoplam ao perfil de saúde-
doença-cuidado no âmbito populacional.

O segundo modelo destaca cada um dos aspectos mais re-
levantes das dimensões apontadas no modelo do modo de vida, 
visando a facilitar a identificação de possíveis áreas de inter-
venção para as políticas sociais que busquem a redução das 
desigualdades.

A Comissão de Determinantes Sociais em Saúde define estes 
determinantes como o conjunto das condições sociais nas quais 
as pessoas vivem e trabalham e que podem ser alteradas pela 
ação das políticas públicas. Uma sociedade justa é aquela que é 
capaz de prover a todos os cidadãos um alto grau de liberdade 
para escolher dentre as opções de vida aquelas que se ajustem à 
concepção de ‘vida boa’. A meta de qualquer política equânime 
não deve ser simplesmente igualar o estado de saúde para os 
diferentes grupos sociais, mas sim buscar igualdade de oportu-
nidades de saúde. 

O contexto social determina a cada indivíduo sua posição e 
esta, por sua vez, determina as oportunidades de saúde segundo 
exposições a condições nocivas ou saudáveis e segundo situações 
distintas de vulnerabilidade.

Há pelo menos três níveis distintos de ação política para a 
redução das desigualdades, dependendo do contexto político e 
social em cada país. O enfrentamento das desigualdades sociais 
em saúde pode incluir políticas macrossociais, tais como políticas 
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econômicas e sociais que modifiquem a estratificação social; 
políticas que modifiquem as condições de exposição e vulnera-
bilidade dos grupos sociais; ou políticas de saúde que atuem 
sobre as consequências negativas das desigualdades, buscando 
minimizar o impacto de seus efeitos.

Navarro e colaboradores demonstram que, dependendo da 
duração dos governos e das características dos partidos no go-
verno, nos países europeus, entre 1950 e 2000, os gastos sociais 
e com saúde, bem como as consequências sobre o nível de saúde 
das populações foram bastante diversos (Tabela 9).

Tabela 9 – Concentração de renda, gasto social e gasto em saúde 
dos países europeus segundo partidos que permaneceram por 
mais tempo no governo. Europa – 1950-2000

Governos Coeficiente 
Gini

Gasto social
(%)

Gasto em 
saúde (%)

Social-democratas 0,225 30,0 7,2
Democracia cristã 0,306 28,0 6,4
Liberal 
conservadores 0,320 24,0 5,8
Ditatoriais 0,420 14,0 4,8

Fonte: Navarro et al., 2006. 

As políticas redistributivas, praticadas principalmente 
pelos governos social-democratas, estão positivamente asso-
ciadas com menor mortalidade infantil e maior esperança de 
vida. A taxa de mortalidade infantil apresenta correlação ne-
gativa com a quantidade de anos de governo social-democrata 
e com o nível de distribuição da renda; a implementação de 
políticas sociais desenhadas para reduzir desigualdades está 
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associada com baixas taxas de mortalidade infantil; e existe 
correlação negativa entre desigualdade de renda e esperança 
de vida para homens e mulheres.

Os princípios para a ação política devem ser o compromisso 
ético com a equidade; a abordagem baseada em evidências cien-
tíficas; a preocupação com todo o gradiente de desigualdades, e 
não apenas com os extremos da distribuição ou com as diferen-
ças individuais; a atuação na vida cotidiana, pois é nela que ex-
perimentamos o impacto da estrutura social; e a consciência de 
que as evidências são importantes, mas há outros ingredientes na 
tomada de decisão, dentre as quais talvez a mais relevante seja a 
vontade de transformar as evidências disponíveis em estratégias 
para a ação. 

As experiências levadas a efeito para promover a equidade em 
saúde incluem políticas de redução da desigualdade de renda e 
de redução da pobreza, políticas fiscais progressivas, controle 
sobre o capital volátil, perdão da dívida e novas fórmulas de 
cálculo baseadas na atenção às necessidades básicas, políticas de 
redução da vulnerabilidade e investimentos em saúde.

A definição da saúde como bem público significa que o con-
sumo dos serviços e práticas de saúde não é exclusivo de um 
indivíduo, nem seu uso por um indivíduo rivaliza com o consumo 
por outros. Há inúmeros exemplos de bens públicos nas ações 
de saúde, tais como os programas de controle das doenças trans-
missíveis, a produção de conhecimentos científicos em saúde, a 
regulação de produtos com impacto sobre a saúde, e a organiza-
ção de sistemas universais de saúde.

No nível de atuação intermediário, estão as intervenções que 
têm como objetivo a modificação das condições de exposição e 
vulnerabilidade dos diferentes grupos sociais. Como exemplo de 
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DS Gasto per 
capita
(R$)

Orçamento
participativo 

per capita
(R$)

Orçamento
administrativo 

per capita
(R$)

Diferenciais 
de MI

1994 1997

Pampulha 23,00 21,00 02,00 0,61   
0,00*

Nordeste 33,00 17,00 16,00 0,74 0,64*
Barreiro 47,00 14,00 33,00 0,78 0,06*
Venda 
nova 34,00 21,00 14,00 0,90 0,09*

atuação setorial para reduzir a vulnerabilidade social dos grupos 
em piores condições socioeconômicas, podemos analisar o efei-
to dos investimentos realizados no Programa de Saúde Materno-
Infantil, tanto na atenção primária quanto na assistência hospi-
talar, pela prefeitura de Belo Horizonte, visando a reduzir os 
diferenciais intraurbanos na mortalidade infantil (Tabela 10).

Tabela 10 – Gastos do orçamento participativo e administrativo, 
diferenciais de mortalidade infantil (MI) segundo distritos de 
saúde (DS) ordenados por condições de vida. Belo Horizonte – 
1994 e 1997

* Taxa de referência
Fonte: Junqueira et al., 2002.

Os dados apresentados na Tabela 10 referem-se exclusiva-
mente a quatro dos distritos sanitários. Os diferenciais de 
mortalidade infantil foram calculados com relação à taxa de 
mortalidade infantil observada no distrito da Pampulha em 1997 
(taxa de 17,7 óbitos por 1.000 nascidos vivos). Os diferenciais 
calculados para 1994 mostram gradiente nítido entre os distri-
tos segundo as condições de vida. Com vistas a reduzir essas 
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brechas, o governo municipal optou por realizar investimentos 
diferenciados, destinando mais recursos para os distritos com 
maiores necessidades (orçamento administrativo). Simultanea-
mente, a distribuição de recursos para as diferentes políticas 
sociais foi objeto de discussão e deliberação pelo orçamento 
participativo. Chama a atenção o fato de que no orçamento par-
ticipativo foram destinados mais recursos para o Programa 
Materno-Infantil, tanto no distrito com piores condições de 
vida quanto naquele com as melhores condições de vida.

Após quatro anos, houve redução nas brechas de mortalidade 
para os dois distritos com piores condições de vida e também 
para o distrito com melhores condições de vida, enquanto o 
distrito em situação intermediária mostrou pequena redução. Este 
tipo de política setorial redistributiva logrou reduzir as desigual-
dades sociais em saúde, diminuindo a vulnerabilidade de grupos 
sociais que apresentavam inserção social mais precária. 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) pode ser toma-
do como outro exemplo de política setorial voltada para esse fim. 
Ele associa uma atuação universal através do fornecimento de 
vacinas de forma continuada nos serviços de atenção primária 
com a realização de ‘dias nacionais de vacinação’, promovidos 
para abranger parcelas da população que, por diferentes motivos, 
não conseguem utilizar de maneira apropriada os serviços regu-
lares de saúde. 

O programa fornece gratuitamente vacinas contra dez doen-
ças através de uma ampla rede de serviços distribuídos em todo 
o território nacional. Apesar do PNI ser bastante abrangente e 
totalmente gratuito, a cobertura vacinal apresenta diferença entre 
os estratos socioeconômicos da população. Ela é satisfatória para 
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os estratos B, C e D, com valores médios acima de 95%, mas é 
significativamente menor nos extremos da distribuição, ficando 
abaixo de 90% nos estratos A e E. 

No estrato A, mais da metade das crianças é vacinada em 
serviços privados de saúde, sugerindo que a menor cobertura não 
é motivada por dificuldades de acesso. Nesse estrato os pais es-
colhem as vacinas que desejam aplicar nos filhos, ponderam 
entre o risco de adquirir a doença e o risco de efeitos colaterais 
após a aplicação da vacina. Além disso, têm acesso a informações 
pela Internet ou em revistas de vulgarização do conhecimento 
científico e geralmente valorizam negativamente as vacinas tra-
dicionais, considerando-as desnecessárias em sua classe social.

No estrato E, as razões para a menor cobertura são muito 
diferentes. Parte das famílias é constituída por migrantes, re-
cém-chegados à cidade, com inserção social precária, o que 
dificulta o uso dos equipamentos sociais existentes, sem docu-
mentação das crianças, sem conhecimento sobre os direitos 
sociais e a gratuidade dos serviços. Uma parte dessas famílias 
é chefiada por mulheres que necessitam trabalhar para o próprio 
sustento e o de seus filhos, não dispondo de tempo para fre-
quentar os serviços de atenção primária e manter os filhos 
adequadamente vacinados.

Assim, mesmo um programa de ampla abrangência como o 
de imunizações não consegue em sua execução superar todas as 
desigualdades geradas na estrutura social. O fato de pertencer a 
uma determinada classe ou estrato social significa não apenas 
poder desfrutar de determinadas condições materiais, mas tam-
bém acaba por moldar toda uma visão de mundo com complexas 
implicações para a saúde.
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Finalmente, é preciso considerar iniciativas que, não tendo 
abrangência suficiente para modificar a estratificação social, nem 
para modificar as condições de vulnerabilidade dos diferentes 
grupos, destinam-se a mitigar as desigualdades sociais através da 
oferta de serviços de saúde.

Há uma preocupação crescente não apenas em desenhar e 
implementar sistemas de saúde capazes de proteger as famílias 
dos efeitos catastróficos das doenças, mas também em que a 
atuação dos serviços e profissionais de saúde não aumentem 
ainda mais as desigualdades sociais, através de ações que estig-
matizem ou discriminem grupos de indivíduos segundo idade, 
sexo, etnia, preferência sexual, religião, condição econômica ou 
outras características.

Na pesquisa mundial de saúde realizada no Brasil, a proporção 
de indivíduos que disse haver sido vítima de comportamentos 
discriminatórios nos serviços ambulatoriais de saúde foi relativa-
mente pequena, exceto para discriminação de classe social ou 
econômica. Cerca de 11% das pessoas atendidas em serviços do 
SUS e 5% das pessoas atendidas em serviços privados de saúde 
mencionaram ter sofrido discriminação por falta de dinheiro, 
enquanto 9% e 5%, respectivamente, citaram discriminação de 
classe social.

A discriminação relacionada à cor da pele, idade, sexo ou tipo 
de doença foi referida por menos de 2% dos indivíduos nos dois 
grupos, não apresentando diferenças significantes entre eles. 
Apenas 0,3% dos entrevistados mencinou haver sido discrimi-
nado por sua nacionalidade.

A existência de um sistema nacional de saúde com acesso uni-
versal é uma precondição para buscar a redução das desigualdades 
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sociais através do atendimento às necessidades de saúde de todos 
os grupos da população.

O Gráfico 2 mostra a proporção de mulheres que iniciaram 
o atendimento pré-natal no primeiro trimestre de gestação se-
gundo a cor da pele, no Brasil e na África do Sul. Pode-se notar 
que, embora no Brasil existam diferenças nas proporções obser-
vadas para brancas, negras e mulatas, elas são bem menores do 
que aquelas observadas na África do Sul. Após o ajuste por va-
riáveis sociodemográficas, disponibilidade de serviços e necessi-
dades percebidas, as diferenças por cor deixam de ser significan-
tes no Brasil. 

Gráfico 2 – Início do pré-natal no primeiro trimestre segundo 
cor. Brasil e África do Sul – 1996

Fonte: Adaptado de Burgard, 2004.
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Além do sistema nacional de saúde com acesso universal, é 
preciso que exista distribuição adequada de serviços e de equi-
pamentos no território, para que os mesmos possam ser utiliza-
dos pelos indivíduos que deles necessitam independentemente 
das condições socioeconômicas, gênero, etnia e outras particula-
ridades. 

Os profissionais de saúde precisam estar adequadamente 
habilitados para garantir a qualidade técnica e humana do aten-
dimento, e os serviços precisam estar organizados para responder 
às necessidades de saúde. 
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