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É com grande satisfação que vejo publicado este relatório final da Comissão Nacional sobre 
Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), intitulado As Causas Sociais das Iniqüidades em 
Saúde no Brasil. 

Ao longo de seus dois anos de existência desde março de 2006, a CNDSS – integrada por 
16 personalidades da vida civil, científica, cultural e empresarial do país e apoiada por 
uma secretaria técnica instalada na Fiocruz – desenvolveu uma série de atividades que 
contribuíram para o debate nacional sobre a problemática dos determinantes sociais e das 
iniqüidades em saúde. Estas atividades estiveram voltadas para a produção de conhecimentos 
e informações sobre os determinantes sociais da saúde (DSS), para a revisão e análise de 
políticas e programas de intervenção sobre estes determinantes e para a comunicação aos 
diversos setores da sociedade sobre a importância dos DSS e as possibilidades de atuação 
sobre eles. 

O presente relatório é produto desse trabalho. Com base em informações e conhecimentos 
existentes em diversos sistemas de informação ou registrados na literatura nacional 
e internacional, analisa o impacto dos DSS em seus diversos níveis sobre a situação de 
saúde, com especial ênfase nas iniqüidades em saúde. Compreende os determinantes 
vinculados aos comportamentos individuais e às condições de vida e trabalho, bem como 
os relacionados com a macroestrutura econômica, social e cultural. Suas recomendações, 
solidamente fundamentadas na análise da situação de saúde e das intervenções em curso, 
têm por objetivo permitir uma atuação mais sustentável, coordenada e eficiente sobre os 
determinantes sociais. 

Estamos seguros de que o conjunto de dados e reflexões aqui reunidos vai se constituir em 
uma referência obrigatória para pesquisadores, profissionais da área social, gestores das 
diversas esferas da administração pública e para todos aqueles interessados em contribuir 
para a promoção da saúde e da eqüidade por meio da atuação sobre os determinantes sociais, 
que, como bem mostra este relatório, são produto da ação humana e, portanto, podem e 
devem ser transformados pela ação humana. 

José Gomes Temporão
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