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Determinantes Sociais e Econômicos de Desigualdades em Saúde na América Latina e no Brasil

A América Latina é a região mais desigual do mundo do ponto de vista econômico (BID,
1999), e dentro desta região o Brasil continua sendo o país com maior desigualdade da renda
(Paes de Barros, Henriques & Mendonça, 2000). Essas desigualdades econômicas são acompa-
nhadas por grandes disparidades sociais, com as quais estão associadas, e que se combinam
para causar enormes desigualdades no estado de saúde das suas populações, em parte relacio-
nadas com inequidades no acesso aos sistemas de serviços de atenção à saúde e na sua utiliza-
ção, bem como na qualidade dos mesmos (Dachs et al., 2002). Pesquisas realizadas em grande
parte em países e regiões mais desenvolvidos mostram como aquelas desigualdades econômi-
cas e sociais se associam para determinar as disparidades e inequidades em saúde. Apesar de
nos últimos anos terem aumentado a quantidade e a qualidade das pesquisas realizadas na
América Latina sobre este tema (Almeida Filho et al., 2003; Almeida Filho, 1998), ainda é
necessário incentivar que se acelere esse processo, especialmente para que se possa contemplar
o desenvolvimento de políticas públicas dirigidas a modificar esses determinantes e, assim,
diminuir as disparidades e desigualdades em saúde.

A evidência disponível mostra que a distribuição do estado de saúde e do acesso aos
serviços de atenção à saúde entre os diversos grupos socioeconômicos segue padrões que colo-
cam os grupos mais vulneráveis em situações de desvantagem contínua e muitas vezes crescen-
te. Essa evidência mostra também que as vantagens sociais e econômicas estão relacionadas
mais fortemente com o estado de saúde do que a alocação e disponibilização de serviços de
saúde, ainda que estes possam estar distribuídos segundo padrões de necessidade.

Ao longo das últimas cinco décadas, para as quais se dispõe de dados em muitos países
da região, os indicadores de saúde têm melhorado continuamente, incluindo esperança de
vida ao nascer, mortalidade infantil, incidência de doenças transmissíveis e mortalidade na
infância devido a doenças que podem ser prevenidas por vacinação. O que ainda falta muitas
vezes é estudar como esses indicadores se distribuem de acordo com as desigualdades em
condições materiais de vida e os determinantes sociais associados a essas disparidades. A evi-
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dência existente mostra que possivelmente os ganhos em estado de saúde de nossas populações
poderiam ter sido maiores se as desigualdades sociais e econômicas fossem menores. Isso se
deve possivelmente ao fato de as disparidades socioeconômicas serem em si mesmas determi-
nantes do estado de saúde de um grupo populacional e também a fenômenos do tipo “ganhos
decrescentes”, como já apontado por muitos investigadores e pensadores (Preston, 1976; Gra-
velle, 1998). Por exemplo:

• Nos últimos 35 anos, a esperança de vida ao nascer seguiu a tendência mundial para o
século XX, aumentando de 56,9 para 68,5 anos entre 1960 e 1995, um aumento de quase
12 anos. Durante esse período os coeficientes específicos de mortalidade para quase todos
os grupos de idade e grupos de causas diminuíram significativamente em todos os países.

• A esperança de vida ao nascer na América Latina no período de 1990-1995 era menor
que na América do Norte (76,2) e na Europa Ocidental (80,2), mas era maior do que a
média mundial de 64,3 anos e superior à da África (51,8) e da Ásia (64,5), exceto Ásia
Oriental (69,7).

• A mortalidade infantil na América Latina caiu de 125 por mil crianças nascidas vivas
em 1950-1955 para 36 por mil no período 1995-2000.

Ainda assim, a América Latina não acompanhou o ritmo de melhoria de várias das demais
regiões do planeta. Comparando-se, por exemplo, a esperança de vida ao nascer na América
Latina com a da Ásia Oriental, no início da década de 1960 os valores eram de 56,9 e 51,4 anos,
respectivamente, mas no final do século XX, 40 anos mais tarde, passaram a 68,5 e 69,7 anos,
tendo se invertido a posição entre as duas regiões. Uma vantagem de mais de 5 anos se trans-
formou em uma desvantagem de mais de 1 ano, ao longo do período.

Os ganhos em estado de saúde dentro da região são também muito heterogêneos. Para a
mortalidade infantil, por exemplo, países como o Chile, a Costa Rica e Cuba melhoraram seus
indicadores a uma velocidade superior à da região em geral e mais rapidamente que os Estados
Unidos e Canadá, mas outros, inclusive o Brasil, o fizeram em um ritmo menor que os demais
e bem inferior ao dos países desenvolvidos mencionados. A brecha entre os piores e melhores
aumentou em vez de diminuir, sendo que o Brasil está entre os países que poderiam e deveri-
am ter melhorado mais rapidamente. No caso específico de nosso país, se comparado com o
que tem menor coeficiente de mortalidade infantil entre nove países com renda per capita com-
parável (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Panamá, Uruguai e Venezue-
la), nossa situação piorou ao longo dos últimos 50 anos (Figura 1). O Brasil é, em todos os
períodos, o que tem maior razão de taxas comparado com o menor deles (que era o Uruguai
até 1970, o Panamá de 1970 a 1975, e a Costa Rica de 1975 em diante). Para o coeficiente de
mortalidade de 1 a 4 anos de idade, a situação é bastante melhor (Figura 2). As razões de taxas
ficam mais compactas e o Brasil passa de uma taxa mais de 9 vezes maior que a menor delas
(Uruguai até 1980) a uma taxa perto de 2,6 vezes maior que a da Costa Rica, a menor nos
últimos qüinqüênios.
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Figura 1 - Razões de taxas de mortalidade em menores de um ano de idade para nove países da
América Latina entre 1950-1955 e 1995-2000
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Fonte: Centro Latinoamericano de Demografia. América Latina: tablas de mortalidad, 1950-2025. Boletín Demográfico, 67,
Santiago, Chile, jan. 2001.

Figura 2 - Razões de taxas de mortalidade em crianças de 1 a 4 anos de idade para nove países
da América Latina entre 1950-1955 e 1995-2000

Fonte: Centro Latinoamericano de Demografia. América Latina: tablas de mortalidad, 1950-2025. Boletín Demográfico, 67,
Santiago, Chile, jan. 2001.
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Os níveis de saúde da população, especialmente para longos períodos de tempo, tende a se
associar aos ritmos de crescimento econômico e à disponibilidade geral de recursos, como se
pode comprovar quando se compara um indicador de saúde como o coeficiente de mortalidade
infantil com a renda per capita de um país (Figura 3). Países e grupos de população com maiores
rendas geralmente têm melhores condições de saúde e de vida em geral, já que dispõem de mais
recursos econômicos e tecnológicos para satisfazer a suas necessidades materiais básicas.

Figura 3 - Coeficientes de mortalidade infantil e renda per capita, para países selecionados das
Américas, 1996

O contexto político é também um importante determinante da situação de saúde. Com
raras exceções, aqueles países que desenvolveram instituições de governo democráticas e soci-
edades civis fortes geralmente desenvolvem políticas de longo prazo que levam a melhores
distribuições da riqueza nacional e a maiores benefícios sociais para seus habitantes. É interes-
sante notar que países que aplicaram políticas sociais que beneficiam suas populações com
melhores níveis de acesso a educação, serviços básicos de saúde, nutrição e saneamento básico
obtiveram níveis menores de mortalidade em comparação com outros países de desempenho
puramente econômico comparável ou maior, mas que mantiveram grandes disparidades eco-
nômicas e sociais (Wilkinson, 1996).
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A década de 1990 na América Latina, e no Brasil em particular, se caracterizou pela
adoção ou pelo aprofundamento de políticas de ajuste macroeconômico, com aumento nos
níveis de investimento externo, moderado crescimento econômico e aumentos nos gastos soci-
ais como porcentagem do produto interno dos países da região, ainda que uma porcentagem
importante desse gasto tenha sido em seguridade social, que nos países da região tende a ser
altamente regressiva, com maiores benefícios recaindo sobre os grupos sociais médios e altos
em vez de sobre os mais desprotegidos (Ocampo, 1998). O crescimento econômico não foi
acompanhado, nas últimas décadas, por uma diminuição das desigualdades econômicas inter-
nas, e a porcentagem de população vivendo em situação de pobreza baixou muito pouco na
região em geral, tendo crescido em vários países (Cepal, 1998; Paes de Barros & Mendonça,
1995). Em alguns países da América Latina os 10% mais ricos da população chegam a ter renda
até 80 vezes maior do que os 10% mais pobres. Um estudo do Banco Mundial mostrou, além
disso, que os níveis de pobreza de 15 entre 17 países latino-americanos são até 4 vezes maiores
do que o de países de outras regiões com renda per capita similar (Kliksberg, 1998). Os mais
pobres em nossas sociedades estão se distanciando da média e especialmente da cauda, cada vez
mais longa, das distribuições de renda. Entre 1980 e 1989 o coeficiente de Gini para a distri-
buição da renda aumentou para quase todos os países da região, e a única exceção sobre a qual
não resta dúvida é a Costa Rica (Kliksberg, 1998). Em 1995 a renda ajustada por poder de
compra do 1% mais rico (US$ 66.363 na média) da América Latina era 417 vezes maior do que
a do 1% mais pobre (US$ 159 na média), sendo a brecha mais alta já registrada, e provavelmen-
te aumentou ainda mais nos últimos anos (Londoño & Szekely, 1997). No Brasil, que tem uma
das maiores desigualdades de renda do mundo, a proporção do total da renda nacional que
correspondeu à metade mais pobre da população baixou de 18% a 12% entre 1960 e 1990,
tendo voltado a subir um pouco a 15% em 1998, enquanto a renda dos 20% mais ricos aumen-
tou de 54% a 65% no mesmo período, caindo levemente a 63% nos anos mencionados.

As taxas de pobreza na América Latina não estão diminuindo. A porcentagem de po-
bres, que era de 35% em 1980, aumentou para 40% no período de 1990 a 1994, voltando a 35%
em 1997 (basicamente devido a mudanças ocorridas no Brasil). Com o crescimento demográ-
fico, o número absoluto de pessoas vivendo abaixo das linhas de pobreza aumentou ao longo
das duas últimas décadas, chegando a cerca de 200 milhões em 1997. A taxa de indigência
(pobreza extrema) era em 1997 a mesma que em 1980, cerca de 15%, o que se traduz em uma
cifra absoluta de mais de 80 milhões de pessoas. Se a distribuição de renda na América Latina
não tivesse piorado desde 1980, o aumento da pobreza entre 1983 e 1995 na região teria sido a
metade do que foi (Birdsall & Londoño, 1997).

Embora as taxas de pobreza do final do século fossem similares às de 20 anos antes, a
distribuição geográfica da pobreza mudou consideravelmente. A rápida urbanização aumen-
tou a proporção de habitantes das cidades que vivem em condições de pobreza. Em 1980, 25%
da população urbana eram pobres, enquanto que essa porcentagem aumenta para 34% em
1994. Mais de metade da população em extrema pobreza na região atualmente vive em áreas
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urbanas. A porcentagem de população rural vivendo em condições de pobreza se manteve
relativamente estável, oscilando entre 53% e 56% entre 1980 e 1994 (Cepal, 1999).

AS RELAÇÕES DE DETERMINAÇÃO E AS DESIGUALDADES INTERNAMENTE

NOS PAÍSES

Ainda que a quantidade de pesquisas sobre as determinações das desigualdades na re-
gião ainda seja muito menor do que seria de se desejar, já se dispõe de uma massa de informa-
ções suficiente que permite avançar em várias direções, inclusive com algumas possíveis reco-
mendações de políticas sociais e econômicas para diminuí-las. Nesta seção serão apresentados
resultados de vários trabalhos desenvolvidos na região, tentando-se compreender essas rela-
ções para vários possíveis conjuntos de determinantes. A preocupação não é mais a de enten-
der somente quais são os determinantes do estado de saúde e de acesso aos serviços de atenção
à saúde e à sua utilização, mas sim a de tentar desvendar as ‘relações de determinação das
desigualdades em saúde’.

Aqui se exploram somente alguns desses determinantes e algumas vezes se apresentam
também resultados que relacionam suas interações e sinergismos na determinação das desi-
gualdades observadas.

Renda ou gasto per capita dos domicílios

A renda per capita ou (ainda melhor) o gasto per capita dos domicílios trata de resumir
num só indicador as condições materiais de vida dos grupos familiares. O gasto per capita, com
variações sazonais muito menores que a renda, é um indicador que capta melhor o conceito de
renda permanente dos domicílios. Infelizmente, muitas vezes, especialmente no Brasil, as
fontes de dados disponíveis não incluem gastos dos domicílios, contendo apenas informação
sobre a renda. Outros indicadores que se tem utilizado para estimar níveis de renda perma-
nente dos domicílios são índices de ativos (assets indices) em que se combinam com diferentes
pesos indicadores de presença de certos bens como refrigerador, televisor, telefone etc., e tam-
bém condições da moradia, tais como tipos de parede, teto etc., bem como disponibilidade de
água potável e instalação sanitária adequada.

Alguns pesquisadores têm proposto classificações mais complexas, que permitem classi-
ficar os grupos populacionais de acordo com a classe social (Barros, 1986; Bronfman & Tuirán,
1988). Embora mais complexas e mais difíceis de implementar em estudos empíricos, os resulta-
dos são geralmente muito similares aos que se obtêm usando-se apenas a renda (se possível, renda
permanente) per capita dos domicílios. Outras classificações, também mais complexas, usam o
conceito de necessidades básicas insatisfeitas. Novamente, os resultados são semelhantes.

Entre 1982 e 1987, a mortalidade acumulada entre as idades de 1 e 4 anos, observada
numa coorte de crianças da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, foi classificada de acordo
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com três níveis econômicos: renda familiar inferior a US$ 50 mensais (muito baixa), renda
familiar de US$ 50 a US$ 149 (renda média) e renda familiar de US$ 150 ou mais, e associada
ao peso ao nascer (Figura 4) (Victora et al., 1992). Para crianças de famílias com renda muito
baixa, a mortalidade para baixo peso ao nascer (menos de 2.500 g) é cerca de 6 vezes maior que
para peso de 3.000 g e mais. Já para renda familiar média, a mortalidade é de apenas 2,5 vezes
maior quando o peso ao nascer é baixo se comparada com a de crianças que nasceram com
3.000 g e mais. Para crianças de famílias com renda familiar mensal de US$ 150 e mais a
mortalidade é muito baixa, independentemente do peso com que a criança nasce.

Figura 4 - Mortalidade acumulada em crianças de 1 a 4 anos de idade, de acordo com a renda
familiar per capita, por peso ao nascer, Pelotas, Brasil, de 1982 a 1987
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Fonte: Victora et al., 2000.

Existe crescente evidência de que as desigualdades em saúde relacionadas com os níveis
econômicos não estão diminuindo. Esse fato é válido tanto para comparações entre países
(Casas, Dachs & Bambas, 2001) como para estudos feitos no Brasil (Victora et al., 2000). No
caso das Américas, ao se comparar os coeficientes de mortalidade infantil, estes eram aproxi-
madamente 7 vezes maiores nos países com coeficientes mais altos em relação aos de coeficien-
tes mais baixos no período de 1960 a 1965, mas 30 anos mais tarde, no período de 1990 a 1995
essa razão aumentou para valores entre 13 e 14. Na cidade de Pelotas crianças de duas coortes,
nascidas em 1982 e 1993, apresentam níveis relativos similares de mortalidade infantil, ao se
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comparar as crianças de famílias com rendas mais baixas com as de rendas mais altas (Figura
5). A razão entre os coeficientes dos extremos de renda em 1982 (80 e 13 por mil) e 1993 (35 e
5) é, respectivamente, 6,2 e 7, ou seja, apesar da melhora geral que se observou na queda da
mortalidade, na realidade houve até um pequeno aumento na brecha relativa.

Figura 5 - Mortalidade infantil de acordo com o rendimento mensal do domicílio, para duas
coortes de crianças nascidas em 1983 e 1992, Pelotas, RS, Brasil
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A prevalência de retardo no crescimento, medido pela adequação da altura para a
idade em crianças de 6 a 59 meses de idade (dois ou mais desvios padrões abaixo da
mediana de referência) era aproximadamente 30 vezes maior para crianças de famílias
com rendimento per capita inferior a US$ 20 mensais quando comparado com crianças de
famílias com rendimentos per capita mensais de US$ 160 ou mais, variando de 28,9% a
0,9%, respectivamente. Outro estudo, em 1996, mostrou que para crianças de domicílios
com nenhum bem durável a prevalência era de 22%, comparada com 4,4% para domicí-
lios com 5 bens duráveis ou mais. Resultados semelhantes se observaram também numa
coorte no sul do país, em que a prevalência foi de 26% em crianças de domicílios com
apenas 1 bem durável, comparada com 7% para aquelas que viviam em domicílios com
4 ou mais bens duráveis (Olinto et al., 1993).
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A mortalidade infantil no Peru era 5 vezes maior para crianças de domicílios do quintil
inferior de condições materiais de vida (medido por um índice de ativos) do que para o quintil
superior, e a declaração de doenças diarréicas foi de 22%, comparada com 13%, e de 25% para
doenças respiratórias em comparação com 15% (Gwatkin et al., 1999).

A essa maior carga de doenças e morte se soma nos grupos em piores condições materi-
ais uma menor utilização dos serviços de saúde em todos os seus níveis, seja por dificuldades
de acesso geográfico, financeiro, ou também por razões culturais. A busca de atenção quando
se declarou um problema de saúde ou acidente é aproximadamente 2 vezes menor para o
quintil em piores condições de vida quando comparado com o de melhores condições, para
um grande número de países da América Latina (Dachs et al., 2002). Esse fenômeno se observa
para todos os grupos de idade, para homens e mulheres, em todos os grupos de idade. Na
Figura 6 mostram-se as retas ajustadas por mínimos quadrados para a porcentagem de crian-
ças para as quais se buscou atenção mediante a declaração de que haviam tido um problema de
saúde, de acordo com os quintis de renda (ou gasto) per capita dos domicílios. Com exceção do
Chile e da Argentina, nos quais as porcentagens são quase as mesmas ao longo de todos os
níveis econômicos, nos demais países se observa o gradiente mencionado.

Figura 6 - Porcentagem de crianças para as quais se procurou atenção de saúde, após declaração
de que haviam tido um problema de saúde, de acordo com quintis de renda (ou
gasto) per capita dos domicílios, países selecionados da América Latina, 1997 a 1999
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Fonte: Dachs et al., 2002.
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Para a atenção adequada ao parto, existe grande variação entre os países para os quais se
dispõe desse dado por condições materiais dos domicílios (Figura 7a). Ao mesmo tempo, as
desigualdades na mortalidade infantil são ainda maiores (Figura 7b).1 Mesmo para países como
o Brasil e a República Dominicana, nos quais as desigualdades na atenção institucional do
parto são menores, as desigualdades de mortalidade são grandes. No caso do Brasil, a razão
entre o coeficiente para o quintil pior e aquele em melhores condições econômicas é aproxima-
damente 4. Não existem estudos que tenham tentado explicar esse fenômeno, mas é muito
provável que ele esteja relacionado às desigualdades na qualidade da atenção.

Figura 7 - Porcentagem de partos atendidos institucionalmente (a) e coeficiente de mortalidade
infantil (b) por quintis de ativos dos domicílios, países selecionados da América
Latina, 1995 a 1998

Fonte: Gwatkin et al., 2000.

Essas desigualdades no acesso aos serviços de atenção e na sua utilização de acordo com as
condições econômicas da população são grandes em quase todos os países da região. A evidên-
cia existente é de que a desigualdade no uso não se deve somente às que existem no acesso
geográfico e financeiro, mas evidentemente estas representam um componente importante de

1 Este poderia ser chamado o ‘efeito Ana Karenina’. Na primeira frase de seu famoso romance, Tolstoi diz que “Todos os
casamentos felizes são aborrecidamente parecidos, enquanto que cada casamento infeliz o é à sua própria maneira”. Da
mesma forma, parafraseando-o, poderíamos dizer que em todo o mundo os ricos são aborrecidamente parecidos, mas os
pobres sofrem em cada lugar à sua própria maneira.
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tais inequidades. No caso do México, por exemplo, vê-se claramente como a porcentagem de
partos institucionais de acordo com o nível econômico médio dos municípios segue o mesmo
padrão que o da disponibilidade de recursos, medidos pelo número de leitos e número de
médicos por habitante (Figura 8) (Lozano et al., 1999).

Figura 8 - Porcentagem de partos atendidos institucionalmente e números de médicos e leitos
por mil habitantes, para os municípios mexicanos, classificados por decis do índice
de pobreza do município, 1997

Fonte: Lozano et al., 2001.

Níveis de educação formal (escolaridade)

Houve avanços importantes na área de educação formal na América Latina, e no Brasil em
particular, nas últimas duas décadas, mas menores que em outras regiões do mundo. Em
1995, somente dois terços da população em idade escolar tinham completado o 4º ano primá-
rio nos países da América Latina. O sudeste da Ásia, onde os níveis eram similares em 1985,
ultrapassou a América Latina na proporção de população matriculada na escola primária e
secundária (Ocampo, 1998). O Relatório de Desenvolvimento Social da América Latina de
1999 do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), dedicado às desigualdades sociais
na região, enfatiza a importância da educação formal como um mecanismo de redução da
pobreza e diminuição das inequidades sociais (BID, 1999b). Existe evidência, pelo menos para
o caso do Brasil, de que a educação formal tem um efeito adicional ao das condições materiais
dos domicílios (renda per capita) tanto sobre o estado de saúde (Dachs, 2002) quanto sobre o uso
dos serviços de atenção à saúde (Castro, Travassos & Carvalho, 2002). Esse efeito da educação



344

CRÍTICAS E ATUANTES

formal é especialmente importante no caso das mulheres, particularmente no que se refere à
saúde infantil e das crianças de 1 a 4 anos.

Em 1996, no Brasil, quando as mães não tinham nenhuma educação formal a porcentagem
de crianças menores de 5 anos com retardo no crescimento (mais de dois desvios-padrão abaixo do
valor de referência) era de 19,3%, caindo para somente 3,4% quando a mãe tinha 11 anos ou mais
de educação. Nos níveis intermediários, as porcentagens de retardo de crescimento eram de 13,7%
quando a mãe tinha de 1 a 3 anos de escolaridade, 8,0% para 4 a 7 anos e 6,3% para 8 a 10 anos de
escolaridade (Nupens/USP, 1998). As desigualdades são ainda maiores para a adequação do peso à
idade dessas crianças, variando de 24% com peso inadequado, quando a mãe tem menos de 4 anos
de escolaridade, a 7%, quando a escolaridade é de 6 ou mais anos de educação formal.

No Chile, onde praticamente todos os partos são institucionais e a cobertura de atenção
pré-natal adequada é elevada em todos os grupos econômicos, persiste um grande gradiente de
mortalidade neonatal e especialmente pós-neonatal, de acordo com o nível educacional da
mãe. O coeficiente de mortalidade neonatal cai de 13,5 por mil a 6 por mil nascidos vivos
quando a escolaridade da mãe sobe de nenhuma educação formal a 13 ou mais anos. O coefi-
ciente de mortalidade pós-neonatal cai de 24,5 por mil a 2,6 por mil nascidos vivos, para as
mesmas categorias de educação formal das mães (Figura 9).

Figura 9 - Coeficientes de mortalidade neonatal e pós-neonatal por mil nascidos vivos, de
acordo com a escolaridade da mãe, Chile, 1990 a 1995

Fonte: Hollstein et al., 1998.
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Nesse mesmo país, entre 1985-87 e 1994-96 a esperança de vida aos 20 anos para mulheres
aumentou quase 2 anos, um ganho importante em um período de menos de 10 anos. Mas, ao
se estudar como ocorreu esse aumento em termos de educação formal, descobre-se que todo o
ganho ocorreu entre mulheres com 13 e mais anos de educação, cuja esperança de vida aos 20
anos aumentou de cerca de 63 para perto de 72 anos. Para as demais não houve praticamente
nenhum ganho, sendo inferior a 1 ano para o grupo de 1 a 8 anos de escolaridade e nenhum
ou até levemente negativo para as demais mulheres (Figura 10) (Vega et al., 1999).

Figura 10 - Esperança de vida aos 20 anos de idade segundo escolaridade, para o sexo feminino,
Chile, 1985-1987 a 1994-1996

Fonte: Vega et al, 2001.

Distribuição espacial

A distribuição geográfica do estado de saúde e da acessibilidade aos serviços de atenção à
saúde é muito grande na maioria dos países da região. Na cidade de Buenos Aires o coeficiente de
mortalidade infantil era de cerca de 13 por mil nascidos vivos no ano de 1995, mas em algumas
províncias do noroeste do país esse coeficiente excedia 30 por mil (Concha et al., 1997).

No Brasil, os coeficientes de mortalidade infantil nos estados do Nordeste são de 3 a 4
vezes maiores que no Sul e no Sudeste. Apesar de a mortalidade infantil ter caído cerca de 40%
no país em 10 anos, entre 1977-1985 e 1987-1995, as brechas entre as áreas piores e melhores
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aumentaram. Na Tabela 1 se apresentam os coeficientes estimados a partir de inquéritos de
demografia e saúde (Castro, Travassos & Carvalho, 2002) para as áreas urbanas e rurais de
algumas regiões do país nesses dois períodos. A razão entre o coeficiente do Nordeste rural e o
do Sul-Sudeste urbano aumentou de 1,87 para 1,93. Não é um aumento grande, mas mostra
que o coeficiente estava caindo mais rapidamente onde já era menor. A situação é mais dramá-
tica em relação ao retardo no crescimento em menores de 5 anos. No Nordeste a porcentagem
caiu de 47,8% em 1974 para 27,3% em 1989 e 17,9% em 1996. Já nas regiões Centro-Oeste, Sul
e Sudeste, ela baixou de 23,9% para 8,6% e 5,6% nos mesmos anos. No Nordeste foi uma queda
por um fator de 2,7 vezes, enquanto nas outras regiões este foi de quase 4. As razões entre as
prevalências passaram de cerca de 2 a quase 5.

Tabela 1 - Tendências na mortalidade infantil no Brasil entre os períodos de 1977-1985 e 1987-
1997 por região e áreas urbanas e rurais

Área/Região 1977-1985 1987-1985 Variação anual (%)
URBANA 68,8 41,2 -4,0
   Norte (51,1) (42,1) -1,7
   Nordeste 120,4 62,8 -4,8
   Sul-Centro-Sudeste 47,0 28,8 -3,3
RURAL (*) 100,9 60,8 -3,7
   Nordeste 135,2 84,4 -3,7
   Sul-Centro-Sudeste (61,2) 33,0 -5,0
BRASIL (*) 79,6 46,1 -4,2

(*) Não inclui as áreas rurais do Norte.
Estimações feitas com menos de mil crianças na amostra.
Fonte: Nupens/USP, 1998.

As diferenças são particularmente marcadas entre áreas urbanas e rurais. Os dados dos
inquéritos de demografia e saúde realizados em vários países da região2 mostram que as preva-
lências de retardo no crescimento infantil são até 2,5 vezes maiores na área rural que na área
urbana (Tabela 2).  Na Guatemala e no Peru, a prevalência de retardo no crescimento em
crianças menores de 5 anos é de mais de 50% nas áreas rurais.

2 Os relatórios são produzidos por Measure DHS e muitos deles estão disponíveis em texto completo na Internet. Os países
da América Latina e do Caribe e anos em que se realizaram inquéritos de demografia e saúde são: Bolívia (1989, 1994,
1998), Brasil (1986, 1991, 1996), Colômbia (1986, 1990, 1995, 2000), Equador (1987), El Salvador (1985), Guatemala (1987,
1985, 1988/99), Haiti (1994/95, 2000), México (1987), Nicarágua (1997/98, 2000), Paraguai (1990), Peru (1986, 1992, 1996,
2000), República Dominicana (1986, 1991, 1996), Trinidad e Tobago (1987). Disponíveis em:
http://www.measuredhs.com/pubs/browse.cfm?typeID=5&CFID=371288&CFTOKEN=17369081
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Tabela 2 - Porcentagens de retardo no crescimento em crianças de menos de 5 anos de idade,
por áreas urbanas e rurais, países selecionados da América Latina, década de 1990

País e ano Urbano Rural
República Dominicana, 1996 7,3 15,2
Brasil, 1996 7,8 19,0
Colômbia, 1995 12,5 19,1
Paraguai, 1990 11,7 26,9
Haiti, 1995 20,4 35,1
Bolívia, 1994 20,9 36,6
Peru, 1992 25,9 53,4
Guatemala, 1995 35,3 55,5

Fonte: MACRO Internacional, Inquéritos de Demografia e Saúde (DHS).

Raça e etnicidade

Há dois tipos de grupos raciais ou étnicos que no caso da América Latina são particular-
mente vulneráveis em termos de inequidades sociais em geral e de saúde em particular: os
afro-descendentes e os povos nativos. Estudos feitos pelo BID (1999a) estimam que aproxima-
damente 150 milhões de latino-americanos são descendentes de africanos. Quarenta por cento
dos pobres na América Latina são afro-descendentes. Dados preliminares sobre a saúde na
costa do Pacífico na Colômbia e evidências de outras partes mostram que as comunidades
negras sofrem desproporcionalmente de mau estado de saúde e têm maiores dificuldades de
acesso aos serviços de atenção à saúde e em seu uso (Cowater International & Inter American
Development Bank, 1996). As categorias raciais para as populações dos países latino-america-
nos se correlacionam com renda, educação e geografia. No caso brasileiro, essas relações são
particularmente fortes (Dachs, 2002). Apenas cerca de 18% das pessoas de cor preta estão nos
três decis superiores de renda per capita. Para os de cor parda essa cifra é ainda menor, cerca de
15,7%. Já entre brancos, 41,3% estão nos três decis superiores e para os amarelos a porcenta-
gem alcança 73,4%. Entre as pessoas brancas, 40,4% têm 8 ou mais anos de escolaridade, mas
entre as pessoas pretas essa porcentagem diminui para 22,9%, praticamente igual à das pessoas
pardas, que é 22,5% (Dachs, 2002).

Existem relativamente poucos estudos sobre as condições sociais e econômicas das popula-
ções originais (indígenas), mas eles sempre mostram um panorama de enormes inequidades
(World Bank, 1993), confirmando que os níveis de pobreza entre os povos indígenas da Amé-
rica Latina são muito altos. Na Bolívia, mais de dois terços da população indígena bilíngüe e
quase três quartos da população indígena que fala somente a língua original são pobres. Nesse
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mesmo país, os níveis médios de educação formal dos indígenas são da ordem de 3 anos,
menos que para os não indígenas. Na Guatemala, aproximadamente metade dos domicílios de
indígenas não dispõe de água e saneamento, comparado com cerca de 5% da população não
indígena. No México a pobreza está fortemente correlacionada com viver em municípios em
que a maioria da população é indígena. São ainda mais raros os estudos sobre condições de
saúde e acesso aos serviços e seu uso por parte das populações afro-descendentes e indígenas na
América Latina, mas os que se conhece sempre apresentam uma situação de enormes diferen-
ças em relação às populações brancas nos mesmos países.

Ao se comparar as populações indígenas do Panamá com o restante da população, veri-
fica-se que a mortalidade infantil é 3,5 vezes maior naquelas. Em Honduras a esperança de
vida é 29 anos menor entre homens e 27 menor entre as mulheres indígenas. No caso do
México a mortalidade na infância é 2,5 vezes maior em municípios nos quais a população é
preponderantemente indígena, e na Guatemala a mortalidade materna para mulheres indíge-
nas é 83% mais alta que para as demais (Amaris, Florez & Mojica, 1992).

Um inquérito realizado na Colômbia em 1992/1993 entre cerca de 11 mil indígenas
vivendo em comunidades de três áreas distintas do país mostrou que a esperança de vida ao
nascer era de 55,4 anos para os homens e 57,8 anos para as mulheres indígenas, comparados
com as médias nacionais de, respectivamente, 65 e 67 anos, ou seja, quase 10 anos menos. O
coeficiente de mortalidade infantil era de 63,3 por mil nascidos vivos, comparado com a média
nacional de 32 por mil (Pizeros-Petersen & Ruiz-Salguero, 1998).

GÊNERO

Existem grandes inequidades sociais de gênero na América Latina. Mesmo em países mais
equitativos como o Chile, elas se manifestam em menores salários para as mulheres em cargos
e postos iguais, menores níveis de escolaridade, e muitos outros (Vega et al., 2001). Já em
relação às manifestações dessas inequidades em saúde, conhece-se relativamente pouco. Em
termos comparativos, existem poucos estudos feitos na região sobre inequidades de gênero em
saúde (Almeida Filho et al., 2003). O que se sabe é ainda controvertido, mostrando às vezes
desigualdades de acesso desfavoráveis aos homens (Pinheiro et al., 2002) e às vezes, como no
Equador, grandes inequidades de acesso nas áreas urbanas, desfavoráveis às mulheres, devido
ao fato de o sistema de saúde da previdência social daquele país oferecer cobertura somente ao
titular e não aos seus dependentes (Waters, 2000). No que toca ao estado de saúde, em muitos
casos o panorama é muito desfavorável aos homens, especialmente devido aos elevados níveis
de violência, como ocorre na Colômbia, em partes do Brasil e do México e outros países. Não
se encontram na América Latina indicadores de mortalidade infantil ou de desnutrição e retar-
do no crescimento diferenciados por sexo, como ocorre em outras regiões, especialmente em
partes da África e sul e sudeste da Ásia.
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É necessário explorar mais a fundo as relações de determinação para começar a encon-
trar as evidências de que as inequidades sociais de gênero se manifestam às vezes de maneira
sutil e interagindo com outros determinantes para refletir-se em indicadores de saúde.

No Relatório Mundial de Saúde de 1999, a Organização Mundial da Saúde estimou
probabilidades de morrer para homens e mulheres pobres e não-pobres (probabilidade de
uma morte prematura). Na Figura 11 mostram-se essas probabilidades para 13 países da re-
gião. A probabilidade de morrer é marcadamente maior para os homens do que para as mu-
lheres para a população não-pobre em todos os países, sendo 2 a três 3 maior, mas para a
população pobre essas probabilidades são similares, ainda quase sempre maiores para os ho-
mens, mas quase nunca mais do que 10% a 20% mais. Isso pode ser interpretado como uma
inequidade de gênero no subgrupo de pobres, desfavorável às mulheres. Foi necessário ir mais
fundo nas relações entre dois determinantes de desigualdades e a probabilidade de morrer
para se começar a desvendar a possível presença de uma inequidade.

Figura 11 - Probabilidade de morrer entre os 15 e os 59 anos de idade para mulheres e homens,
pobres e não-pobres, em 13 países da América Latina, 1998

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 1999.
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Outro aspecto muito pouco estudado se relaciona com os gastos de bolso dos domicílios
com a atenção de saúde, os níveis de pobreza e gênero. As mulheres, especialmente em idade
reprodutiva, têm maiores necessidades de atenção do que os homens. Quando essa maior
necessidade se associa com a pobreza possivelmente nos domicílios de chefatura feminina,
ocorre uma desigualdade injusta, já que esta característica está presente em maior proporção
nos domicílios de menores rendas familiares, ou, se assim se quiser, a pobreza é mais prevalen-
te em domicílios chefiados por uma mulher só.

Essa é definitivamente uma área em que se deve investir em mais pesquisa empírica de
boa qualidade para se aprofundar o conhecimento das múltiplas inter-relações de determina-
ção que se associam com gênero para causar inequidades em saúde.

COMENTÁRIO E DISCUSSÃO

Propositalmente não foi adotado um marco conceitual e teórico para ordenar a apresenta-
ção feita até agora. Isso não se justificaria, dada a natureza totalmente descritiva que se usou
para relatar uma parte do que se conhece sobre as relações de determinação das desigualdades
em saúde na América Latina, e no Brasil em particular. Mas, para esta discussão final, será
empregado um esquema extremamente simples (Figura 12) que foi discutido por um grupo de
pesquisadores3 no momento de se organizar um plano para um projeto multicêntrico de inves-
tigação nesta área (Pan American Health Organization, 2000).

Figura 12 - Esquema simplificado de relações entre desigualdades sociais e inequidades em
condições materiais de vida, acesso e gasto em saúde e estado de saúde

3 Alberto Pellegrini, Cesar Victora, David Richardson, Edward Greene, José Norberto Dachs, Moisés Goldbaum, Naomar de
Almeida Filho, Paula Braveman, Pedro Luis Castellanos.
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Esse esquema permite discutir alguns aspectos importantes de possíveis implicações de
políticas de enfrentamento das enormes desigualdades observadas. Especialmente se é adotado
o conceito mais amplo de saúde como um completo estado de bem-estar (físico, emocional e
social), torna-se evidente que a mediação voltada para as inequidades de acesso e gasto em
atenção à saúde passa a ser bastante limitada. São as inequidades nas condições de vida que
realmente determinam todo o processo que leva ao surgimento das grandes desigualdades (e,
portanto, inequidades, já que injustas e evitáveis) no estado de saúde de nossas populações. As
desigualdades observadas na autopercepção do estado de saúde no Brasil se explicam em gran-
de parte pelo nível material, pela educação, pela área e pela região do país, sendo que a contri-
buição adicional de acesso aos serviços e a seu uso é pequena e não é estatisticamente significa-
tiva (Dachs, 2002). Isso não diminui a importância que têm as inequidades de acesso, de utili-
zação de serviços e de gastos com atenção. Essas são situações injustas com seu próprio mérito
e fazem parte das inequidades sociais de modo geral. São poucos os estudos existentes na
América Latina, e no Brasil em particular, sobre os efeitos muitas vezes catastróficos sobre as
condições materiais de vida das famílias que advêm da ocorrência de episódios agudos de
doenças ou de situações crônicas que exigem atenção (e gasto) por longos períodos (Silveira,
Osório & Piola, 2002).

A pesquisa empírica de boa qualidade tem um papel preponderante a desempenhar na
luta contra essas desigualdades ‘inícuas’. Julio Frenk, citado em L. Gilson (1998:1.981), diz que

Se a evidência é clara e as recomendações são fortes, aqueles que têm o poder de decisão
podem ser estimulados a agir. Pelo menos, análises de políticas bem fundadas impõem limites
à arbitrariedade dos tomadores de decisão, que precisam considerar os custos de ignorar os
dados disponíveis.

A partir dos resultados apresentados anteriormente, pode-se concluir com segurança que
na América Latina, e no Brasil em particular, como já demonstrado na Europa Ocidental e nos
Estados Unidos e Canadá (Wing & Richardson, 1998), os principais determinantes sociais e
econômicos de saúde e das desigualdades em saúde são aqueles que se relacionam com as
diferenciações nas relações de poder e de oportunidade em nossas sociedades. Embora os
resultados mostrem desigualdades em saúde não só persistentes, mas crescentes em muitos
casos, é necessário fazer mais pesquisa nesta área, especialmente de tipo empírico e de natureza
analítica, que forneça elementos seguros para o desenvolvimento de políticas públicas que
ataquem as raízes e as conseqüências daquelas desigualdades.

Em três reuniões de consulta (Rockefeller Foundation, 1999; Evans, Wirth & Vega, 2000)
e de discussão de avanços obtidos em direção a maior equidade em saúde (Global Equity Gauge
Alliance, 2002), houve consenso dos especialistas no estabelecimento do objetivo de que em
2015 em todos os países do mundo existam sistemas de monitoramento contínuo (observatóri-
os) das desigualdades em saúde, com o objetivo de diminuí-las de maneira substancial em
todas as sociedades. Para alcançar esse fim, os três pilares fundamentais são:
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• Medição: não somente continuar a desenvolver instrumentos e métodos para medir diferen-
ças entre grupos de populações, mas também desenvolver ferramentas que permitam aos
gerentes de programas, inclusive nos níveis locais, estabelecer metas para alcançar os pobres
e menos favorecidos, assim como medir os progressos em direção às metas estabelecidas.

• Advocacia e promoção: aumentar a consciência social sobre as desigualdades injustas em
saúde, que não só persistem mas estão, em muitos casos, aumentando em nossas socieda-
des devido a políticas que se desenvolvem sem ter como objetivo explícito maiores níveis
de justiça social em saúde.

• Empoderamento da sociedade: trabalhar para que toda a sociedade transforme os objeti-
vos de maior eqüidade em (estado de) saúde da população, de acesso aos sistemas de
atenção à saúde e seu financiamento numa de suas ferramentas de pressão social e políti-
ca para a adoção de políticas econômicas e sociais mais justas.

Apesar de já existirem em nosso país iniciativas nacionais e locais nesse sentido, falta ainda
um esforço concertado para que eqüidade em saúde passe a ser uma das idéias-força no proces-
so político nacional. Talvez este seja o momento de construir um projeto nacional de aprofun-
damento dessas questões, estabelecendo-se uma iniciativa do tipo que levou ao Acheson Report
na Inglaterra (Acheson, 1998). Nesse relatório, o grupo encabeçado por Sir Donald Acheson
construiu um conjunto de propostas de políticas para todas as áreas do governo inglês, 39 ao
todo, voltadas para atacar e diminuir as desigualdades sociais em saúde. É interessante notar
que essas propostas vão desde políticas de emprego, passando por políticas de transporte urba-
no, habitação, educação, alimentação, até as que são especificamente de atribuição do Sistema
Nacional de Saúde da Inglaterra. Mas apenas três das 39 propostas e sugestões devem ser imple-
mentadas diretamente pelo Sistema Nacional de Saúde. Esse tipo de esforço, por apresentar
evidência sólida das conseqüências de políticas econômicas e sociais sobre as desigualdades em
saúde da população, será uma ferramenta útil para o convencimento dos diferentes atores sociais
de que, ao se adotar uma política específica, sempre se deve levar em conta seu possível impacto
sobre as inequidades em saúde e os níveis de justiça em saúde em nossa sociedade.
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