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sta Declaração Provisória da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde 

define a visão e os objectivos da Comissão, os problemas que procura resolver e 

o fundamento intelectual para uma abordagem aos determinantes sociais. Constitui, 

por conseguinte, um recurso que as partes interessadas e preocupadas com os 

determinantes sociais da saúde e com a equidade na saúde poderão utilizar na sua 

construção de um movimento a nível mundial. No Relatório Final, a apresentar em 

Maio de 2008, serão feitas recomendações para a acção, com base nos dados 

recolhidos em todas as vertentes de trabalho da Comissão. A Declaração Provisória 

será amplamente divulgada entre as muitas comunidades de interessados da 

Comissão. Entre eles contam-se os países membros e os decisores políticos, incluindo 

os Ministérios da Saúde e Finanças, os actores da sociedade civil, as alianças 

políticas, os sindicatos, os clínicos e os trabalhadores do sector da saúde, em sentido 

lato, e o sector privado. Uma reunião consultiva dirigida com os interessados 

contribuirá para completar a base de dados abrangente e as recomendações para a 

acção no Relatório Final.  

A Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde (CSDH) foi criada em Março de 

2005, pelo falecido Dr. Lee Jong-Wook, à data Director-Geral da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). A sua adopção pela OMS tem sido levada a cabo com o 

apoio da actual Directora-Geral, Dr.ª Margaret Chan. Tem sido recebida valiosa ajuda 

financeira de países como o Brasil, Canadá, Chile, China, Egipto, Índia, República 

Islâmica do Irão, Japão, Quénia, Suécia e Reino Unido.  

 

Para informação actualizada relativa à Comissão, queira registar-se online, através do 

web site http://www.who.int/social_determinants/en 
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Exoneração de responsabilidade 

 
A presente publicação apresenta a visão colectiva da Comissão dos Determinantes 
Sociais da Saúde e não representa necessariamente as decisões ou a política 
declarada da Organização Mundial de Saúde. 

As designações usadas e a apresentação do material nesta publicação não implicam 
a expressão de nenhuma opinião, de nenhum tipo, por parte da Organização Mundial 
de Saúde, relativamente ao estatuto legal de qualquer país, território, cidade ou área 
ou das suas autoridades, nem relativamente à delimitação das suas fronteiras ou 
limites. As linhas ponteadas nos mapas representam as linhas de fronteira 
aproximadas, em relação às quais poderá ainda não existir um total acordo. 
 
A referência a empresas específicas ou a certos produtos não significa que eles 
beneficiem da aprovação ou recomendação preferencial da Organização Mundial de 
Saúde em relação a outros de natureza similar que não sejam mencionados. Salvo 
erros ou omissões, os nomes de produtos registados são assinalados com iniciais 
maiúsculas. 
 
A Organização Mundial de Saúde tomou todas as precauções razoáveis para 
verificar a informação contida na presente publicação. Contudo, o material 
publicado é distribuído sem garantia de qualquer espécie, quer expressa quer 
implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso desse material cabe 
exclusivamente ao leitor. Em caso algum poderá a Organização Mundial de Saúde 
responsabilizar-se por prejuízos resultantes do seu uso.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  
 

 

Construir um movimento mundial para a equidade na saúde 
 

A saúde é uma aspiração humana universal e uma necessidade 
humana básica. O desenvolvimento da sociedade, rica ou pobre, pode 
ser avaliado pela qualidade da saúde da sua população, pela justiça 
na distribuição da saúde em todo o espectro social e pelo grau de 
protecção dispensado às pessoas incapacitadas como resultado de 
uma doença. A equidade na saúde é fundamental para esta premissa e 
para o trabalho da Comissão para os Determinantes Socais da Saúde.  
 
Reforçar a equidade na saúde – a nível mundial e no seio dos países – 
significa ir para além da actual concentração nas causas imediatas 
das doenças. Mais do que em qualquer outra diligência sobre a saúde 
a nível mundial, a Comissão concentra-se nas “causas das causas” – 
as estruturas–base da hierarquia social e as condições socialmente 
determinadas que essas estruturas criam e em que as pessoas crescem, 
vivem, trabalham e envelhecem – os determinantes sociais da saúde. 
 
É agora que se deve agir: não apenas porque uma melhor saúde se 
reveste de um sentido económico mas porque se trata de um direito e 
de uma justiça. O apelo contra as injustiças tem vindo a intensificar-
se, há muitos anos, em todos os países do mundo. Esses apelos estão a 
constituir um movimento mundial. A Comissão para os Determinantes 
Socais da Saúde coloca à frente e no centro desse movimento toda a 
acção destinada a assegurar a justiça na saúde. 
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Comissão dos Determinantes Socais da Saúde 
Existem hoje profundas desigualdades no domínio da saúde a nível mundial. Essas 

desigualdades afectam-nos a todos igualmente, pobres ou ricos. Como reacção a esta 

situação, foi criada a Comissão dos Determinantes Socais da Saúde (CSDH), em 

2005, pelo anterior Director-Geral da Organização Mundial de Saúde, o falecido Dr. 

Lee Jong-wook.  
 

As condições em que as pessoas crescem, vivem, trabalham e envelhecem exercem 

uma profunda influência sobre a saúde. As desigualdades que existirem nessas 

condições geram também desigualdades na saúde. A visão da Comissão é um mundo 

em que todas as pessoas tenham a liberdade de viverem uma vida que lhes dê motivos 

para valorizar. Trata-se de uma questão de justiça social. A saúde e os seus principais 

determinantes são uma questão de direitos humanos. Politicamente, trata-se de uma 

questão vital, visto que o êxito de uma sociedade pode ser julgado pela qualidade e 

pela justa distribuição na saúde da sua população. Uma boa saúde permite às pessoas 

participarem na sociedade, com consequências potencialmente positivas para o 

desempenho económico. 
 

Na sua grande maioria, as desigualdades na saúde entre os países e no seu seio são 

evitáveis e, portanto, injustas. O nosso êxito na melhoria da saúde e na redução dessas 

desigualdades depende de uma atenção profunda às causas sociais subjacentes. As 

soluções técnicas no sector da saúde são importantes, mas não chegam. Agir sobre os 

determinantes sociais da saúde pode dar resultados melhores e mais sustentáveis. A 

acção sobre os determinantes sociais da saúde torna mais capazes as pessoas, as 

comunidades e os países. A capacitação é uma poderosa via para mudar, tanto as 

estruturas como as condições sociais, resultando a capacitação das pessoas 

precisamente dessas mudanças.  
 

Na tentativa de concretizar a sua visão, a Comissão está a constituir um movimento 

mundial para a mudança, com a finalidade de melhorar a saúde a nível mundial e 

reduzir as desigualdades nessa área. Para tal, está a constituir parcerias com os 

governos, a sociedade civil e organizações internacionais. Está, igualmente, a rever a 

base de dados mundial sobre as injustiças na saúde, reunindo os conhecimentos 

nacionais e locais para a acção e a advogar a mudança. Por fim, a CSDH está 
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preocupada com a acção, para fazer face ao grande número de determinantes da saúde 

– desde as condições estruturais da sociedade até às influências mais imediatas, a 

todos os níveis, desde o mundial ao local, dos governos e, inclusive, de todos os 

interessados da sociedade civil e do sector privado. No Relatório Final de 2008, serão 

apresentadas as recomendações para a acção. 
 

À frente da Comissão estão decisores políticos, cientistas, praticantes e líderes da 

sociedade civil de todo o mundo, com influência a nível mundial e nacional, todos 

unidos na sua preocupação com as injustiças na saúde e na convicção de que, para as 

combater, é preciso que a sociedade actue. A diversidade da sua composição 

demonstra, forçosamente, que a saúde é uma preocupação para todos e não só para 

aqueles que estão envolvidos nos cuidados de saúde. Os membros da Comissão 

contribuem com a sua experiência como antigos chefes de governo, ministros (da 

educação, negócios estrangeiros, obras públicas e saúde), como decisores políticos e 

conselheiros a nível nacional, como membros de task forces nacionais, conselhos 

consultivos, conselhos e parlamentos regionais, líderes das Nações Unidas e 

organizações intergovernamentais, académicos de renome mundial e líderes e 

representantes da sociedade civil. 
 

Os conhecimentos dos Membros da Comissão são complementados com os dos 

parceiros mundiais da Comissão. Instituições académicas de renome, do Norte e do 

Sul, construíram redes de investigação, política e prática, em torno de áreas temáticas 

específicas. Estas Redes de Conhecimento estão a avaliar os conhecimentos existentes 

a nível mundial em cada uma destas áreas temáticas, dando especial atenção aos 

dados necessários para a acção. A Comissão está a aprender com a experiência dos 

países, com os decisores políticos e os praticantes e a trabalhar com eles no 

lançamento da mudança. A Comissão está a colaborar com os principais agentes 

mundiais e regionais – desde as instituições financeiras, como o Banco Mundial, até 

às agências das Nações Unidas, desde as organizações não governamentais 

internacionais até às instituições mundiais dos Estados-Membros. Além disso, a 

Comissão está a aprender e a trabalhar com organizações da sociedade civil – a 

colaborar com grupos com os quais as comissões quase nunca dialogam. As reuniões 

da Comissão realizam-se por todo o mundo e usam todos os meios, desde debates com 
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chefes de estado e decisores políticos de nível nacional até visitas no terreno e 

interacção com as comunidades. 
 

As devastadoras injustiças na saúde, a que assistimos a nível mundial, são fabricadas 

pelo homem. As causas são sociais – e as soluções também têm de o ser. Uma 

sociedade mundial em que milhões de crianças e adultos não conseguem ter uma vida 

florescente não é sustentável. Nunca anteriormente estivemos tão interligados a nível 

mundial. Nunca anteriormente um movimento mundial para a equidade na saúde foi 

tão necessário e tão possível.
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Membros da Comissão 

 
Michael Marmot é Director do Instituto Internacional para a Sociedade e Saúde e Chefe do Departamento de 
Epidemiologia e Saúde Pública do University College London (UCL). É presidente da Comissão para os 
Determinantes Socais da Saúde. Em 2000, foi condecorado por serviços no âmbito da epidemiologia e do estudo 
das desigualdades na saúde. 
 

Frances Baum é Chefe de Departamento e Professora de 
Saúde Pública na Flinders University e Directora Fundadora 
da Unidade Sul-australiana da Unidade de Investigação 
sobre Saúde Comunitária. É co-presidente do Conselho 
Coordenador Mundial do Movimento para a Saúde das 
Populações.  
 
Monique Bégin é Professora na Escola de Gestão da 
Universidade de Otava, no Canadá, e por duas vezes 
nomeada Ministra da Saúde e Segurança Social. Foi a 
primeira mulher no Quebeque a ser eleita para a Câmara 
dos Comuns.  
 
 
Giovanni Berlinguer é membro do Parlamento Europeu. 
Actualmente, é membro do Comité Internacional de 
Bioética, da UNESCO (2001–2007) e relator do Projecto da 
Declaração Universal sobre Bioética.  
 
Mirai Chatterjee é a coordenadora da Segurança Social para 
a Associação Indiana das Trabalhadoras por conta própria 
(SEWA), um sindicato de mais de 900 000 trabalhadoras por 
conta própria. Foi recentemente nomeada para o Conselho 
Consultivo Nacional e para a Comissão Nacional para o 
Sector Não Organizado. 
 
William H. Foege é um emérito Professor, condecorado 
pelo Presidente, de Saúde Internacional, na Emory 
University. Foi Director do Programa da CDC para a 
Erradicação da Varíola, Director dos Centros Americanos 
de Prevenção e Luta contra as Doenças e Director 
Executivo do Centro Carter. Trabalhou também como 
Médico Conselheiro Sénior para a Fundação Bill e Melinda 
Gates. 
 
Yan Guo é Professora de Saúde pública e Vice-Presidente 
do Centro de Ciências Médicas da Universidade de 
Pequim. É Vice-presidente da Associação Chinesa para a 

Saúde Rural e Vice-Directora da Academia Chinesa de 
Políticas da Saúde (PKU). 
  
Kiyoshi Kurokawa é Professor no Instituto Nacional de 
Graduação em Estudos Políticos, em Tóquio. É também 
membro do Comité das Políticas das Ciências Tecnologias 
do Gabinete de Ministros. Anteriormente, tinha sido 
presidente do Conselho Científico do Japão e da 
Associação de Ciências do Pacífico. 
 
Ricardo Lagos Escobar foi Presidente do Chile, Ministro da 
Educação e Ministro das Obras Públicas. Economista e 
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advogado diplomado, também trabalhou como economista 
para as Nações Unidas. 
 
 
Alireza Marandi é Professor de Pediatria na Universidade 
Shaheed Beheshti, na República Islâmica do Irão. Exerceu 
anteriormente dois mandatos como Ministro da Saúde (e 
Ensino Médico). Além de ter sido Ministro, também serviu 
como Ministro Adjunto e Conselheiro Ministerial. 
 
Pascoal Mocumbi é o alto representante da Parceria 
Europeia e dos Países em Desenvolvimento para os Ensaios 
Cínicos e ex-Primeiro Ministro da República de 
Moçambique. Anteriormente, tinha chefiado o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Saúde. 

 
 
Ndioro Ndiaye é Directora-Geral Adjunta da Organiação 
Iternacional para as Migrações (IOM) e ex-Ministra do 
Desenvolvimento Social, assim como ex-Ministra dos 
Assuntos das Mulheres, Crianças e Famílias, no Senegal.  
 
Charity Kaluki Ngilu é Ministra da Saúde, no Quénia. 
Antes de tomar posse, foi membro da Assembleia 
Nacional do Quénia, representando o Partido Democrático. 
Desde 1989, é líder da Organização Maenbeleo ya 
Wanawake, o movimento nacional das mulheres.  
 

 
Hoda Rashad é Directora e Professora de Investigação do 
entro de Investigação Social da Uniersidade Americana do 
Cairo. É membro do Senado, um dos dois grupos 
parlamentares do Egipto. Trabalha no Conselho Nacional 
das Mulheres, que reporta ao Presidente do Egipto.  
 
Amartya Sen é Professora da Universidade de Lamont e 
Professora de Economia e Filosofia na Universidade de 
Harvard. em 1998, recebeu o Prémio Nobel da Economia. 
 
 
David Satcher é Director do Centro de Excelência para s 
Disparidades na Saúde e da Iniciativa Satcher do Instituto 
de Liderança na Saúde. Trabalhou como cirurgião nos 
Estados Unidos e Secretário Adjunto da Saúde. Foi também 
Director dos Centros de Prevenção e Luta contra as 
Doenças e Administrador da Agência para as Substâncias 
Tóxicas e Registo de Doenças.  
 
Anna Tibaijuka é Directora Executiva do UN-HABITAT. É 
também Presidente fundadora do independente Conselho 
Nacional Tanzaniano para as Mulheres.  
 
 
 
Denny Vågerö é Professor de Sociologia Médica e Director 
do CHESS (Centro de Estudos para a Equidade na Saúde), na 
Suécia. É membro da Real Academia Sueca das Ciências e 
do seu Comité Permanente para a Saúde.  
 
Gail Wilensky é membro sénior do Projecto HOPE, uma 
fundação internacional para a educação na saúde. 
Anteriormente, dirigiu os programas Medicare e Medicaid 
nos EUA e também presidiu a duas Comissões que 
aconselham o Congresso dos EUA sobre cuidados médicos. 
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Desigualdade, injustiça e determinantes sociais da saúde 
Há melhorias na saúde a nível mundial, mas também ainda grandes 

desigualdades entre os países 

Consideremos três crianças: uma africana, uma sul-asiática e uma europeia. À 

nascença, cada uma delas, representando a média do país, tem uma esperança de vida 

de menos de 50 anos. Os números africanos e sul-asiáticos são de 1970 e o número 

europeu de 1901. No último século, a esperança de vida da criança europeia aumentou 

em cerca de 30 anos e continua a aumentar (Willets et al., 2004). Entre 1970 e 2000, a 

esperança de vida do Sul Asiático aumentou em 13 anos, enquanto que para a criança 

da África Subsariana, durante o mesmo período, a esperança de vida subiu em quatro 

meses (PNUD, 2005). 

 

A melhoria da saúde no séc. XX, na Europa, na América do Norte e noutros países, 

que actualmente constituem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), é uma importante conquista social. Embora não haja certezas 

quanto à explicação para essa melhoria na Europa, é muito provável que ela seja o 

resultado de uma combinação entre a melhoria das condições em que as pessoas 

vivem e trabalham e, em última análise, os progressos registados nos cuidados 

médicos.  

 

Partimos do pressuposto de que a África não deve ser condenada à sua situação de 

falta de saúde mais do que o Sul Asiático o foi em 1970 ou a Europa em 1900. As 

conquistas na saúde, que a Europa conseguiu, já começaram também a verificar-se no 

Sul Asiático e noutras regiões (Figura 1), embora ainda haja um longo caminho a 

percorrer, e poderão acontecer igualmente na África Subsariana. Nenhum país ou 

região deverá ser obrigado a viver com níveis de doença que são evitáveis. A falta de 

melhorias na saúde nos países da Europa central e oriental e na antiga União Soviética 

é preocupante, tal como as outras diferenças apresentadas na Figura 1. A melhoria das 

condições de vida e de trabalho, assim como a descoberta do caminho para 

disponibilizar soluções médicas conhecidas, significaria uma profunda redução dessas 

desigualdades na saúde a nível mundial.  
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Estas desigualdades na saúde não podem existir. Veja-se a experiência das mulheres 

que dão à luz. Em muitos países pobres, os rácios de mortalidade materna excedem 

500 por 100 000 nados-vivos. Na Suécia, esse rácio é de 2 para 100 000.  

 

Desigualdades na saúde no seio dos países e estratificação social 

Existe um segundo problema de desigualdade na saúde: as profundas diferenças no 

seio dos países. Essas diferenças ocorrem ao longo de alguns eixos da estratificação 

social, incluindo a socioeconómica, política e cultural. Uma forma de descrever a 

dimensão das desigualdades é o fosso existente entre os grupos socioeconómicos do 

topo e do fundo. Em El Salvador, por exemplo, se as mães não tiverem estudos, os 

seus bebés têm 100 probabilidades em 1000 de morrer no primeiro ano de vida; se as 

mães tiverem, pelo menos, o ensino secundário, a taxa de mortalidade infantil é 

reduzida para um quarto (Banco Mundial, 2006b).  

 

Desigualdades tão profundas no seio dos países existem tanto nos países ricos como 

nos mais pobres. Na cidade escocesa de Glasgow, a esperança de vida dos homens, 

numa das zonas mais desfavorecidas, era de 54 anos, enquanto nas áreas mais ricas 

era de 82 anos (Hanlon, Walsh & Whyte, 2006). Isso significa que os homens mais 

pobres de Glasgow têm uma esperança de vida mais baixa do que a média dos 

indianos. Os homens com a esperança de vida mais baixa nos Estados Unidos da 

América, 1997–2001 (Murray et al., 2006) tinham uma esperança de vida inferior à 

média do Paquistão, 1995–2000 (UNDESA, 2006b). Em todos os exemplos, os povos 
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indígenas do mundo têm esperanças de vida inferiores à média nacional (CSDH, 

2007).  

 

Mas centrar a atenção no fosso entre o topo e o fundo desvia as atenções de um 

fenómeno universal: a estratificação social na saúde (Marmot, 2004), ver Figura 2. 

Salvo raras excepções, os dados revelam que quanto mais baixa é a posição 

socioeconómica de um indivíduo, pior é a sua saúde. Existe uma estratificação social 

na saúde que corre do topo para o fundo do espectro socioeconómico. Os efeitos dessa 

estratificação podem ser terrivelmente óbvios e bastante subtis. Em geral, as pessoas 

que estão em segundo lugar a partir do fundo têm pior saúde do que as que estão 

acima mas melhor saúde do que as que estão em baixo. Na Suécia, os adultos que 

fizeram um doutoramento gozam de uma mortalidade mais baixa do que aqueles que 

têm uma qualificação profissional ou o mestrado (Erikson, 2001). Trata-se de um 

fenómeno mundial que ocorre em países de rendimentos baixos, médios e elevados 

(Victora et al., 2003). A estratificação na saúde não deverá desviar a atenção da luta 

das pessoas que se encontram no fundo do estrato, os mais pobres dos pobres. Pelo 

contrário, a estratificação social na saúde significa que estamos todos implicados. 

 

 
 

As desigualdades na saúde, no seio dos países e entre eles, decorrem das 

desigualdades existentes no seio das sociedades e entre elas, das desigualdades nas 

condições sociais e económicas e dos respectivos efeitos na vida das pessoas, os quais 

determinam o risco de doenças e as acções tomadas para evitar ou tratar essas doenças 
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quando elas ocorrem. Tais desigualdades não são inevitáveis nem fixas. Existem 

inúmeros casos de alargamento das desigualdades. Por exemplo, na Federação Russa 

assiste-se, cada vez mais, a diferenças no domínio da esperança de vida, por nível de 

escolaridade, entre os homens e as mulheres (Figura 3). Existem também provas 

sólidas de que as condições podem ser melhoradas (Figura 4). Um dos principais 

objectivos da CSDH é reunir essas provas, particularmente as que fazem a diferença, 

para construir uma base para a acção, no sentido de reduzir as desigualdades na saúde, 

no seio dos países e entre eles. Quando não existem essas provas, a Comissão fará 

recomendações sobre a forma de colmatar as falhas.  
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Justiça, desigualdade e injustiça 

Todas as sociedades têm hierarquias sociais, nas quais os recursos económicos e 

sociais, incluindo o poder e o prestígio, são distribuídos desigualmente. Essa 

distribuição desigual dos recursos tem impacto sobre a liberdade que as pessoas 

deverão ter de viver uma vida que lhes dê razões para valorizarem (Sen, 1999). Isso, 

por sua vez, exerce um poderoso efeito sobre a saúde e a sua distribuição na 

sociedade. A Comissão discorda da distribuição desigual das condições sociais, 

quando as consequências são prejudiciais à saúde.  

 

Nem todas as desigualdades na saúde são injustas. Se simplesmente fosse impossível 

conseguir uma boa saúde, isso seria uma infelicidade mas não uma injustiça. Quando 

as desigualdades na saúde são evitáveis, mas não são evitadas, elas são uma injustiça. 

Isto pode ser ilustrado com a diferença existente entre a saúde dos homens e das 

mulheres. As mulheres, em geral, vivem mais tempo do que os homens. É provável 

que isso seja uma consequência das diferenças biológicas entre os sexos e, portanto, 

não será uma injustiça. Contudo, nos casos em que as mulheres têm a mesma 

esperança de vida que os homens ou inferior, isto é, quando as condições sociais 

actuam de modo a reduzir a vantagem “natural” da longevidade das mulheres, essa 

desigualdade constitui uma marca de injustiça grosseira (Sen, 2003). A injustiça que a 

Comissão procura resolver provém da incapacidade de atingir níveis de saúde que 

seriam atingíveis, se não fosse a inacção. 

 

O direito ao nível de saúde mais elevado possível está previsto na Constituição da 

Organização Mundial de Saúde e em numerosos tratados internacionais (UN, 2000a). 

Esse direito obriga os governos e outros a agir, tomando medidas que aumentem as 

oportunidades de todos os indivíduos alcançarem um bom estado de saúde. A 

satisfação desse direito, porém, exige não apenas o acesso aos cuidados de saúde, mas 

também uma actuação sobre os determinantes sociais da saúde.  

 

Embora se considere que a saúde possui um valor intrínseco – a saúde como um fim 

em si – a Comissão também reconhece a sua instrumentalidade. Uma boa saúde 

permite às pessoas participarem na sociedade, com consequências potencialmente 

positivas para o desempenho da economia (CMH, 2001; Mackenbach, Meerding & 

Kunst, não publicado). Abordar os determinantes sociais da saúde produzirá um 



 

11 

retorno maior e mais sustentável dos esforços feitos para melhorar a saúde a nível 

mundial.  

 

Capacitação e liberdade: lidar com a pobreza e a estratificação  

No centro das preocupações com os determinantes sociais da saúde e a injustiça na 

saúde está a preocupação com as pessoas que não têm a liberdade de viver uma vida 

florescente (Sen, 1999). Para melhorar substancialmente a equidade na saúde, são 

necessárias, sem dúvida, soluções técnicas e médicas, nomeadamente o controlo das 

doenças e os cuidados médicos, os quais, todavia, são insuficientes. É preciso que 

haja capacitação dos indivíduos, das comunidades e dos países.  

 

A capacitação funciona em três dimensões interligadas: material, psicossocial e 

política. As pessoas precisam dos requisitos materiais básicos para que tenham uma 

vida decente, têm de poder controlar as suas vidas e precisam de ter voz e participar 

politicamente nos processos de tomada de decisões. Embora os indivíduos estejam no 

centro da capacitação, conseguir uma melhor distribuição do poder exige uma acção 

social colectiva – a capacitação das nações, instituições e comunidades.  

 

O diferente estatuto dos homens e das mulheres em quase todas as sociedades do 

mundo constitui talvez a injustiça mais universal e dissimulada. Como tal, a relação 

entre os sexos representa um problema social tão premente para a saúde como a 

própria estratificação social. De facto, a feminização da catastrófica epidemia da 

SIDA na África Austral é uma clara demonstração da falta de poder das mulheres para 

usufruírem das liberdades sociais fundamentais (Lewis, 2005). Esta acentuada 

injustiça na saúde reflecte a falta de capacidades a muitos níveis: a incapacidade dos 

governos e das instituições para agirem sobre as evidências do impacto do género e a 

desigual participação das mulheres nas instituições políticas, desde o nível local ao 

nível internacional, a desigualdade no acesso e controlo sobre a propriedade, o 

património económico e as heranças, as restrições desiguais à mobilidade física, 

reprodução e sexualidade, a violação, sancionada pela sociedade, da integridade física 

das mulheres e raparigas e os códigos de conduta social geralmente aceites, que 

desculpam ou mesmo premeiam a violência sexual contra as mulheres. Não basta a 

preocupação de fornecer anti-retrovirais às mulheres com SIDA na África Austral, se 

pouco ou nada se fizer para resolver a sua profunda falta de poderes.  
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O impacto desses processos de retirada de poderes está dramaticamente presente nas 

populações indígenas, que são as mais marginalizadas e incapacitadas do mundo, a 

quem a posse de terra é totalmente negada e cuja cultura tem sofrido uma profunda 

erosão. Há quem considere que a sua situação de crise “se reflecte muito claramente 

no seu estado de saúde em todo o mundo, com grandes disparidades entre o estado de 

saúde das populações indígenas e não indígenas dentro do mesmo país” (Nettleton, 

Napolitano & Stephens, 2007). 

 

Ao salientar a necessidade da capacitação e das soluções técnicas, estamos a traçar um 

paralelo com os actuais modelos de desenvolvimento (Marmot, 2006). Admite-se 

actualmente que o aumento das receitas nacionais, por si só, não representa o 

desenvolvimento na sua plenitude. Pelo menos, a educação e a saúde deveriam estar 

incluídas (PNUD, 2005). Para se atingir o desenvolvimento em pleno, o crescimento 

económico é insuficiente – ele deve seguir a par e passo com a capacitação (Stern, 

Dethier & Rogers, 2004). 

 

A abordagem aos determinantes sociais da saúde apresenta várias vantagens. Acaba 

com a distinção artificial entre intervenções técnicas e sociais e demonstra que ambas 

constituem aspectos essenciais da acção. Procura restabelecer o equilíbrio entre a 

acção curativa e preventiva e as intervenções, quer sejam individualizadas quer se 

baseiem nas populações. Além disso, ao agir sobre as condições estruturais da 

sociedade, a abordagem aos determinantes sociais oferece uma maior esperança de se 

obterem resultados sustentáveis e equitativos (Baum, 2002). 
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Determinantes sociais da saúde e equidade na saúde:  

“as causas das causas” 
Não são misteriosos os motivos que levam as pessoas dos países de baixo rendimento 

a sofrerem de elevadas taxas de doenças, em especial doenças infecciosas e 

malnutrição: falta de alimentos, água insalubre, baixos níveis de saneamento e abrigo, 

incapacidade de lidar com os ambientes que provocam elevado grau de exposição aos 

agentes infecciosos e falta de cuidados médicos apropriados. Do mesmo modo, são 

bem conhecidas as causas das doenças não transmissíveis que constituem o mais 

pesado fardo de doenças para as pessoas que se encontram na extremidade inferior da 

estratificação social dos países de rendimentos médios e altos. O estudo da 

OMS/Banco Mundial sobre o Fardo Mundial das Doenças identificou a falta de peso, 

o excesso de peso, o tabaco, o consumo de álcool, a hipertensão e o comportamento 

sexual como as principais causas de morbilidade e mortalidade (Lopez et al., 2006). 

Em ambas as situações, a questão é saber como surgem estas causas e a sua desigual 

distribuição, isto é, quais são as causas das causas. Isso leva-nos aos determinantes 

sociais da saúde e à equidade na saúde. 

 

Conceptualizar as causas 

A questão a que a Comissão, em última análise, procura responder é que tipo de acção 

social poderia resolver esta injustiça? As recomendações para tal serão apresentadas 

no Relatório Final da Comissão, em 2008. Para responder à referida questão, é 

preciso, primeiro, compreender e articular as causas das injustiças na saúde. A 

Comissão acredita que essas injustiças resultam de um complexo sistema que opera 

aos níveis mundial, nacional e local.  

 

O contexto mundial afecta o modo como as sociedades prosperam, através do seu 

impacto sobre as relações internacionais e normas e políticas domésticas. Estas, por 

sua vez, determinam a forma como a sociedade, aos níveis nacional e local, organiza 

os seus negócios, dando origem a diferentes formas de posição e hierarquia social. A 

posição das pessoas na hierarquia social afecta as condições em que crescem, 

aprendem, vivem, trabalham e envelhecem, a sua vulnerabilidade às doenças e as 

consequências da falta e saúde.  
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Contextualizando todos estes níveis está o ambiente natural e os pequenos e grandes 

impactos das alterações ambientais. Entre os riscos para a saúde contam-se os 

impactos das ondas de calor e outras ocorrências climáticas extremas, alterações nos 

padrões das doenças infecciosas, efeitos na disponibilidade de alimentos locais e no 

abastecimento de água potável, dificuldades na vitalidade dos ecossistemas e perda de 

sustento. Se as tendências actuais continuarem, os impactos adversos para a saúde 

produzidos por alterações ambientais de origem humana serão distribuídos 

desigualmente. Os pobres, as pessoas geograficamente vulneráveis, as pessoas 

politicamente fracas e outros grupos desfavorecidos serão os mais afectados. Tomar 

medidas relativamente à intersecção entre os determinantes sociais das alterações 

ambientais e o impacto dessas alterações sobre as desigualdades na saúde beneficiará, 

de igual modo, a ecologia sustentável e a saúde das populações (McMichael et al., em 

preparação). Um documento de referência sobre a conceptualização dos determinantes 

sociais da saúde é apresentado em Solar & Irwin, 2007. 

 

Determinantes temáticos 

Com a finalidade de traduzir este entendimento conceptual em acção sobre os 

determinantes sociais da saúde, a Comissão reuniu nove Redes de Conhecimento 

temáticas: Globalização, Sistemas de Saúde, Cenários Urbanos, Condições de 

Emprego, Desenvolvimento na Primeira Infância, Exclusão Social, Mulheres e 

Igualdade dos Sexos, Medições e Dados Factuais e Condições Prioritárias para a 

Saúde Pública. Cada rede está a analisar os dados sobre aquilo que conhecemos, o que 

tem possibilidade de funcionar e porquê. Além disso, outros factores importantes, 

como a violência e os conflitos, a alimentação e nutrição e o ambiente foram também 

estudados. Todo o conjunto de questões estudadas pelo vertente de trabalho do 

conhecimento está incluído numa lista apresentada no Anexo. As recomendações, 

feitas com base numa análise abrangente deste trabalho, serão apresentadas no 

Relatório Final da Comissão, em 2008.  

 

A discussão que se segue salienta aquilo que a Comissão acredita serem os principais 

determinantes sociais da saúde e da equidade na saúde. Baseia-se no trabalho das 

áreas temáticas acima mencionadas e está organizada em torno dos principais grupos 

de determinantes sociais da saúde, passando de factores intermédios para 

determinantes mais estruturais.  
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Os painéis 1 a 3 ilustram estudos de casos relativos a países de rendimentos baixos, 

médios e elevados. Os exemplos não só englobam os vários determinantes sociais da 

saúde – as causas das causas – mas também, e talvez mais importante, ilustram os 

tipos de acção que se podem adoptar. É preciso actuar no sentido de enfrentar o 

conjunto dos determinantes da saúde – desde as condições estruturais da sociedade até 

às influências mais imediatas, a todos os níveis, do mundial ao local, em todos os 

governos. Deve salientar-se que a Comissão considera a acção como um processo 

verdadeiramente de parceiros múltiplos, incluindo os actores governamentais e não 

governamentais, a sociedade civil em sentido lato (incluindo sindicatos, partidos 

políticos, movimentos populares e alianças), organizações do sector privado e, 

fundamentalmente, os próprios praticantes da saúde. A coerência é crucial para a 

acção a múltiplos níveis e multissectorial. Nenhum dos três estudos de casos engloba 

todos os elementos da estratégia abrangente ideal para fazer face às desigualdades na 

saúde. Antes pelo contrário, os estudos de casos ilustram as várias abordagens 

actualmente utilizadas para prevenir e corrigir a desigual distribuição da saúde nesses 

países. 
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Painel 1 
 
 Associação das Trabalhadoras por conta própria (SEWA), Índia  

 
Muitos indianos, que habitam tanto na cidade como no campo, são vítimas, altamente desfavorecidas, 
do seu baixo estatuto social e do efeito combinado da casta, educação e rendimentos. Têm habitações 
muito pobres, com limitado acesso a água potável e a saneamento. Os seus recursos financeiros são 
escassos e têm grandes dificuldades em conseguir sustentar-se. Os seus filhos têm poucas 
oportunidades de desenvolvimento e educação, especialmente nos casos em que têm de trabalhar com 
os pais em vez de frequentarem a escola. Quando adoecem, dificilmente têm acesso aos cuidados de 
saúde, que muitas vezes lhes cobram uma taxa.  
 
Em Ahmedabad, há cerca de 100 000 vendedores ambulantes, os quais constituem uma parte 
significativa do sector informal de emprego na cidade. Geralmente, vendem fruta, vegetais, flores, 
peixe, roupa, panelas, brinquedos, sapatos e muitos outros artigos de uso diário e doméstico. A maior 
parte dos vendedores vende nos mercados e ruas da cidade há gerações.  
 
Como muitas mulheres pobres auto-empregadas, as vendedoras de vegetais de Ahmedabad vivem nos 
bairros pobres da cidade. Começam a trabalhar de madrugada, comprando os produtos aos 
comerciantes dos mercados por grosso. Muitas vezes, têm de pedir dinheiro emprestado, sendo 
obrigadas a pagar taxas de juro muito elevadas, e são sistematicamente perseguidas e expulsas dos 
seus pontos de venda pelas autoridades locais. A Associação das Trabalhadoras por conta própria 
(SEWA), um sindicato de quase um milhão de trabalhadores, é um exemplo vivo da acção colectiva 
dessas mulheres e de outras como elas, que tentam desafiar e mudar as condições referidas. 
 
Para melhorar o controlo sobre o seu sustento, as vendedoras e produtoras de vegetais (todas membros 
da SEWA) juntaram-se para criar a sua própria loja de venda de vegetais por grosso, eliminando assim 
a exploração por parte dos intermediários. Consequentemente, tanto as produtores como as vendedoras 
viram melhorar o seu rendimento, recebendo melhor paga pelos seus produtos. A SEWA também se 
dedica a cuidar das crianças, gerindo centros para bebés e crianças pequenas e organizando 
campanhas, a nível estatal e nacional, em favor da criação de creches como um direito de todas as 
mulheres trabalhadoras. Além disso, os membros da SEWA estão a melhorar as suas condições de 
vida, através de programas de reabilitação dos bairros pobres, para criarem infra-estruturas básicas, 
como a água e o saneamento. Isso está a ser feito em parceria com o governo, as organizações 
populares e o sector empresarial.  
 
Para resolver o problema do acesso ao crédito, o Banco da SEWA concede pequenos empréstimos e 
facilidades às mulheres pobres auto-empregadas, como as vendedoras de vegetais, evitando assim as 
elevadas taxas de juro exigidas pelos agentes bancários privados. O Banco é propriedade dos seus 
membros e as suas políticas são formuladas por um Conselho de mulheres trabalhadoras constituído 
por eleição.  
 
Quando há problemas de saúde, as famílias pobres não só perdem o trabalho e o salário, como também 
têm de vender os seus bens, para obterem o dinheiro necessário para os tratamentos: os trabalhadores 
pobres do sector informal e suas famílias são empurrados ainda mais para o interior do ciclo de 
pobreza e endividamento. Todavia, com a SEWA, quando as vendedoras de vegetais ou os membros 
da sua família adoecem, podem usar o seguro de saúde colectivamente organizado, para pagar os 
custos dos cuidados de saúde. A SEWA criou um esquema de seguros integrado para as mulheres, em 
tempo de crise. 
 
Muitas vezes perseguidas pelas autoridades locais, as vendedoras de vegetais aliaram-se a uma 
campanha da SEWA para reforçarem o seu estatuto, através do seu reconhecimento formal, pela 
concessão de licenças e cartões de identidade, bem como da sua representação nos Conselhos 
Municipais que dirigem as actividades do mercado e o desenvolvimento urbano. Essa campanha, 
começou em Gujarat, seguindo depois até ao Tribunal Supremo Indiano e inspirou a atenção e alianças 
a nível internacional.  
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Painel 2 

 

Transferência condicional de rendimentos (Bolsa Família), Brasil 
 
Em muitos aspectos, o Brasil tem vindo a assumir-se recentemente como um bom exemplo de 
gestão do crescimento e de dedicação à causa da redução da pobreza. No entanto, embora o governo 
do Presidente Lula da Silva tenha indicado o caminho para corrigir as elevadas taxas de 
desigualdades no país, a pobreza crónica em algumas partes do país significa que as famílias mais 
pobres continuam a sofrer de várias formas de discriminação. Essas famílias raramente conseguem 
garantir o alimento necessário para os seus membros e, nas áreas rurais, podem ser altamente 
vulneráveis aos riscos ambientais, tais como as secas e as inundações. As famílias urbanas mais 
pobres não dispõem de sistemas de água ou esgotos, e as comunidades pobres não têm serviços de 
recolha de lixo. O fraco acesso à educação gera taxas de iliteracia relativamente elevadas, 
comprometendo as oportunidades de emprego dos jovens. 
 
O período da “re-democratização” de meados dos anos 1980 trouxe alterações significativas no 
Brasil à abordagem da governação, políticas sociais e redução da pobreza. Uma componente-chave 
deste novo ambiente político é o Programa de Subsídio às Famílias ou Bolsa Família, uma forma de 
transferência condicional de dinheiro destinada às famílias pobres e muito pobres, de modo a 
minimizar os principais aspectos da pobreza extrema e reduzir as desigualdades.  
 
O programa Bolsa Familia, lançado em Outubro de 2003, unificou quatro programas federais 
destinados a resolver aspectos fundamentais do bem-estar das famílias mais pobres como, por 
exemplo, os programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás. Os 
condicionalismos estabeleciam que as crianças entre os sete e 15 anos de idade deveriam frequentar 
a escola com regularidade e que o estado de crescimento, nutrição, desenvolvimento e imunização 
das crianças desde o nascimento até aos seis anos de idade deveria ser regularmente monitorizado. 
O programa incluía igualmente cuidados pré-natais para as mulheres grávidas.  
 
Outras intervenções destinadas a salvaguardar os rendimentos familiares e a promover ainda mais a 
redução a pobreza, incluíam aulas de alfabetização de adultos, ajuda à agricultura de subsistência, 
acesso ao microcrédito e a formação profissional/vocacional. A nível federal, o programa foi 
coordenado através de uma Comissão Interministerial de Gestão. Originariamente, o secretariado do 
Bolsa Família esteve directamente ligado ao gabinete do Presidente. Embora os municípios fossem 
responsáveis pelo registo das famílias elegíveis, a legislação relativa ao Bolsa Familia criou 
conselhos locais, incluindo a participação de organizações da sociedade civil, para monitorizar essas 
intervenções (Magalhães et al., 2007). 
 
O Bolsa Familia representa uma abordagem holística à segurança social, redução da pobreza e 
condições interrelacionadas que conduzem a uma saúde pobre  e desigual. Coordenado por vários 
sectores, através de uma gestão interministerial, o programa incide sobre os principais aspectos do 
bem-estar a nível da família e do domicílio – desde o desenvolvimento da criança, passando pelo 
incentivo ao recurso aos serviços de educação e saúde e nutrição das crianças e mães, até às 
condições de vida, com o Auxílio Gás, e de emprego, através da formação vocacional, apoio à 
agricultura de subsistência e serviços de microcrédito. 
 
Embora a parte do rendimento total representado pelas transferências condicionais de rendimentos 
tenha sido relativamente pequena, o principal objectivo do programa (usar um registo unificado) 
resultou num impressionante impacto de igualização, responsável por cerca de 21% da queda do 
índice brasileiro Gini (Soares et al., 2007). 
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Painel 3 

 

Acção multissectorial para a saúde a vários níveis, Suécia 
 
A Suécia é, em geral, um país saudável para se viver; a esperança de vida está entre as mais elevadas 
do mundo e a mortalidade infantil entre as mais baixas (National Board of Health and Welfare, 2006). 
Comparando os valores absolutos da mortalidade relativos aos trabalhadores manuais e não manuais, a 
Suécia tem menos desigualdades na saúde do que outros países europeus (Vågerö & Erikson, 1997). A 
saúde na Suécia é enquadrada por uma democracia estável e próspera, com políticas de segurança 
social bastante desenvolvidas e muito baseadas na igualdade de tratamento (Navarro et al., 2006). No 
entanto, as alterações no contexto mundial, em combinação com uma recessão económica no início da 
década de 1990, está a afectar o modo como o trabalho e a vida estão organizados. Embora se 
verifiquem melhorias na saúde em todos os grupos, as desigualdades na saúde estão a aumentar. 
 
Intervenção estrutural 
Norrbotten, uma região no norte da Suécia, caracteriza-se por uma dependência tradicional da 
exploração florestal e mineira. Essa região começou a sentir os efeitos da globalização na crescente 
segmentação dos sectores tradicionais e, cada vez mais, na precariedade do emprego – que se reflecte 
em elevadas e crescentes taxas de absentismo por doença. A região tem as taxas mais baixas de 
rendimento disponível por pessoa no país. Há taxas mais elevadas de óbitos por doenças 
cardiovasculares, suicídio e doenças relacionadas com o consumo de álcool, particularmente entre os 
homens. As taxas de desemprego em Norrbotten são mais elevadas e os níveis de escolaridade mais 
baixos do que as médias nacionais. A iniciativa FRISK do governador de Norrbotten destina-se a 
incentivos estruturais no domínio do emprego e das condições de trabalho. Embora inicialmente 
preocupada com o absentismo por doença, adopta actualmente uma abordagem integrada a: (i) 
formação em gestão, com especial incidência nos efeitos positivos sobre a saúde e a promoção da 
saúde; (ii) melhoria do ambiente de trabalho e aumento da segurança no trabalho; (iii) fornecimento de 
recursos informativos para a expansão de redes profissionais; e (iv) apoio à reabilitação de indivíduos 
que estão há muito tempo desempregados 
(http://www.euro.who.int/socialdeterminants/socmarketing/20070220_3). 
 
Intervenção comunitária 
Adoptando uma abordagem mais orientada para as doenças, combinando esforços de nível individual 
e populacional e envolvendo múltiplos sectores, está o Programa de Intervenção de Västerbotten. 
Västerbotten, um condado no norte da Suécia, tinha a mais elevada taxa de mortalidade por doenças 
cardiovasculares no país. Em 1985, iniciou-se um programa de prevenção a longo prazo, com a 
finalidade de solucionar esse problema. Em particular, uma intervenção comunitária em Norsjö tem 
sido cuidadosamente seguida e constitui uma valiosa experiência para outras comunidades. Ao 
contrário de outros modelos, o sector da saúde e os seus prestadores de cuidados primários têm 
desempenhado um papel activo nesse trabalho, incluindo o aconselhamento para a saúde e a rotulagem 
dos alimentos. Na avaliação decenal, esta área de intervenção conseguiu registar um declínio 
significativamente maior do colesterol, da pressão arterial sistólica e da mortalidade por doenças 
coronárias prevista (Weinehall et al., 1999, 2001). As pessoas com níveis de escolaridade mais baixos 
pareceram ser as mais beneficiadas com o programa de prevenção, sugerindo que a redução das 
desigualdades na saúde é possível através deste tipo de abordagem.  
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Crescer, viver e trabalhar 

Os três painéis mostram como uma combinação de ambientes (em casa, na escola, no 

trabalho, no bairro e no sistema de cuidados de saúde) pode expor, de modo desigual, 

diferentes grupos a factores prejudiciais à saúde; mas mostram também como a acção 

sobre as condições existentes no interior desses ambientes podem melhorar as 

condições materiais das pessoas, os recursos psicossociais e as oportunidades 

comportamentais. 

 

O ambiente de crescimento: sobrevivência das crianças, desenvolvimento na 

primeira infância e educação  

 
• Todos os anos, 4 milhões de bebés morrem nas primeiras quatro semanas de vida; 450 

bebés por hora (Lawn, Cousens & Zupan, 2005).  

 

A tragédia da mortalidade infantil nos países pobres é que a maioria dessas mortes é 

evitável. A mortalidade infantil revela uma clara estratificação social (Figura 5) 

(Gwatkin et al., 2000). Não há qualquer razão biológica necessária para que isso seja 

assim. Numa situação ideal em que as desigualdades na mortalidade de crianças 

menores de 5 anos fossem eliminadas, a mortalidade dessas crianças seria reduzida 

em 30 a 60%, na maioria dos países de rendimentos baixos e médios (Houweling, 

2007). 

 
Uma comparação entre o Estado Indiano de Kerala com o resto da Índia (Figura 6) 

revela como é necessária uma combinação de intervenções técnicas e sociais. As 

mulheres de Kerala são mais bem alimentadas e mais educadas do que a média na 

Índia. É razoável especular que a melhor sobrevivência e o menor atraso no 



 

20 

desenvolvimento dos seus filhos seja o resultado directo da educação materna e de 

uma melhor alimentação das mães e dos filhos. O programa Bolsa Família do Brasil 

(Painel 2), como muitos outros programas de transferência de dinheiro em todo 

mundo, adopta a nutrição materna e infantil como uma das principais áreas de 

intervenção. Existe todo um conjunto de factos que apontam para a importância da 

educação das mulheres na sobrevivência infantil (Cleland & van Ginneken, 1988). 

 

 
A sobrevivência infantil é essencial – mas também o é a qualidade do 

desenvolvimento das crianças. As sementes da saúde dos adultos e das desigualdades 

na saúde são semeadas na primeira infância. Mais de 200 milhões de crianças em todo 

o mundo não estão a atingir o seu potencial de desenvolvimento (Grantham-

McGregor et al., 2007). Existem quatro principais factores de risco evitáveis, cada um 

deles directamente relacionado com a pobreza: atraso no crescimento, deficiência em 

iodo, anemia por deficiência em ferro e estimulação cognitiva. O número de 200 

milhões de crianças que não atingem o seu desenvolvimento potencial baseia-se na 

definição de pobreza como um rendimento de dois dólares por dia. Se a pobreza é 

prejudicial para o desenvolvimento das crianças, é provável que seja um fenómeno 

classificado, tal como a sobrevivência infantil: portanto, é provável que haja muito 

mais do que 200 milhões de crianças que estão a ser prejudicadas por omissão. A 

Rede de Conhecimento sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância, da Comissão, 

salienta a necessidade de uma abordagem equilibrada ao desenvolvimento das 

crianças, incluindo as componentes física, cognitiva/linguagem e social/emocional.  
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Além das circunstâncias económicas, cada componente do desenvolvimento da 

criança depende da natureza dos ambientes em que a criança se movimenta. O 

primeiro ambiente da criança exerce um impacto vital sobre o modo como o cérebro 

se desenvolve. Quanto mais estimulante for o ambiente, mais ligações se formam no 

cérebro e melhor a criança progride em todos os aspectos da vida: desenvolvimento 

físico, emocional e social, bem como a capacidade de se exprimir e adquirir 

conhecimentos. Embora a saúde física e a alimentação sejam importantes, uma 

criança pequena precisa de passar algum tempo em ambientes que lhe prestem 

atenção e lhe respondam às suas necessidades, protegendo-a de reprovações e castigos 

inapropriados. As crianças precisam de oportunidades para explorar o seu mundo, 

para brincar e para aprenderem a falar e a ouvir os outros.  

 

No Brasil, o programa Bolsa Família ilustra claramente uma preocupação central, 

dando apoio e melhorando o desenvolvimento das crianças e as condições familiares 

que rodeiam esse desenvolvimento. Embora com origem numa abordagem política 

relativamente autoritária, o modelo de transferência condicional de rendimentos 

centra-se na capacitação das famílias, para quebrar a pobreza intergeracional, através 

de um apoio mais reforçado e mais equitativo à infância, como objectivo essencial. 

 

Educação e ciclo de vida 

Embora se revista de uma importância vital para a saúde da criança, o 

desenvolvimento na primeira infância tem um impacto social de longo alcance, 

acumulando, durante o ciclo de vida, com implicações sobre as desigualdades na 

saúde durante a vida adulta. Um importante factor que poderá minimizar a 

adversidade no desenvolvimento da criança é a educação. A educação e o 

correspondente elevado estatuto social na vida adulta poderão ser uma protecção 

contra a exposição da primeira infância a circunstâncias prejudiciais à saúde (Barker 

et al., 2001). 

 
• Mais de 121 milhões de crianças em idade escolar estão fora da escola (UNICEF 2004).  

• A literacia adulta entre as mulheres varia entre 12% no Mali ou 13% no Afeganistão e 

100% em Cuba, Estónia, Letónia, Lituânia e Eslováquia (Banco Mundial, 2006a).  
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O ensino primário universal é uma das Metas de Desenvolvimento do Milénio. É de 

crer que uma educação inadequada desempenhe um papel causal essencial na criação 

de injustiças na saúde (Smith, 2005), pelo menos em parte, porque exerce uma 

profunda influência sobre o rendimento, o estatuto no emprego e as condições de vida 

dos adultos. Remover as numerosas barreiras ao sucesso no ensino primário será uma 

parte fundamental da acção sobre os determinantes sociais da saúde. Será, sobretudo, 

necessário remover as barreiras financeiras que impedem que as crianças mais pobres 

frequentem a escola, como aconteceu recentemente no Quénia, onde as propinas no 

ensino primário foram eliminadas.  

 

A importância da educação não se limita ao ensino primário nem aos países de baixo 

rendimentos. Uma das principais medidas da estratificação social, tanto nos países 

pobres como nos ricos, é a educação – a um nível fundamental, isso reforça o papel 

central que a literacia representa para equidade na saúde. O efeito que a educação tem 

sobre a saúde é visto não apenas como uma diferença entre aqueles que têm alguns 

estudos e aqueles que não têm nenhuns, mas também como uma promoção para o 

nível mais elevado (Erikson, 2001). 

 

O ambiente de vida nas cidades 

 
• Dos 3 biliões de pessoas que vivem em ambientes urbanos, cerca de um bilião vive em 

bairros pobres (UN-HABITAT, 2005).  

 

Em 2007, mais de metade da população mundial vive em zonas urbanas. Morar em 

cidades é desde há muito uma opção nos países de rendimentos elevados, em que 

quase 100% da população urbana tem acesso a melhores serviços de saneamento. Nos 

países de baixos rendimentos apenas 61% dos habitantes das cidades dispõem desses 

serviços (Banco Mundial, 2006a). Em quase todos os países africanos, a maioria da 

população urbana vive em bairros pobres. No Quénia, por exemplo, 71% da 

população urbana reside em bairros pobres. 

 

Tanto o ambiente físico como as condições sociais podem influenciar e gerar 

desigualdades na saúde. Criar condições de vida decentes nas áreas urbanas em rápido 

crescimento constitui um enorme desafio para as autoridades governamentais a todos 
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os níveis: local, regional e nacional. Melhor habitação e melhores condições de vida, 

o acesso a água segura e o bom saneamento, sistemas eficazes de tratamento de lixo, 

bairros mais seguros, suficiência alimentar e acesso a serviços como a educação, a 

saúde, a segurança social, os transportes públicos e assistência às crianças são 

exemplos de determinantes sociais da saúde que podem ser resolvidos através de uma 

boa governação local das cidades. 

 
• Apenas 38% da população dos países de baixos rendimentos têm acesso a melhores 

serviços de saneamento, enquanto que nos países de rendimentos elevados esse número 

é de 100% (Banco Mundial, 2006a).  

• Mais de 60% das crianças do Sul Asiático e da África Subsariana estão privadas de 

habitação condigna (UNICEF, 2004). 

 

A escala do problema urbano problema pode parecer enorme e ingovernável. 

Contudo, as áreas urbanas podem constituir um ambiente de vida saudável; na 

verdade, podem melhorar a saúde através do seu variado equipamento, prestação de 

serviços, características culturais e estéticas (Kirdar, 1997). As melhorias verificadas 

nos últimos 50 anos nas taxas de mortalidade e morbilidade em países altamente 

urbanizados como o Japão, os Países Baixos, Singapura e Suécia são testemunho das 

características potencialmente promotoras da saúde das cidades modernas.  

 

Ambiente de trabalho 

Para a maior parte da população mundial, as condições de vida são grandemente 

determinadas pelas oportunidades económicas conseguidas através  do mercado de 

trabalho. Um dos principais desafios que se colocam à saúde é o ambiente de 

trabalho: condições de trabalho, natureza dos contratos de trabalho e existência de 

emprego. Nos países de altos rendimentos, têm sido tomadas medidas rigorosas contra 

os riscos físicos e químicos nos locais de trabalho. Actualmente, porém, o mercado de 

trabalho está muito segmentado e prevalece o emprego precário. Estas mudanças no 

mercado de trabalho representam grandes riscos para a saúde, devido aos perigos 

psicossociais e económicos resultantes de um menor controlo no emprego, da falta de 

segurança, inexistência de flexibilidade no horário de trabalho e de acesso a férias 

pagas, bem como o desemprego (Benach & Muntaner, 2007; Bartley, Ferrie & 

Montgomery, 2006; Marmot, Siegrist & Theorell, 2006). O exemplo da Suécia (Panel 
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3) mostra como as novas condições de trabalho e a menor segurança e controlo no 

trabalho estão a influenciar o bem-estar e a saúde das pessoas num país de elevados 

rendimentos. O exemplo mostra ainda como a acção governamental combinada, a 

nível regional, com o contributo da acção intersectorial nacional, pode ser concebida 

de modo a minimizar os referidos efeitos adversos e proporcionando uma protecção 

contra os inconvenientes da globalização. 

 
• Cerca de 126 milhões de crianças com idades entre os 5 e os 17 anos trabalham em condições de 

risco. Aproximadamente 5,7 milhões de crianças estão amarradas a trabalho escravo (UNICEF, 

n.d.). 

• Na Índia 86% das mulheres e 83% dos homens empregados em áreas alheias ao sector agrícola 

estão no trabalho informal (OIT, 2002); na China, existem actualmente entre 100 e 200 milhões 

de trabalhadores migrantes, que se deslocaram, na sua maioria, das zonas rurais para as urbanas 

(Reuters 2007). 

• As taxas de desemprego em França são quase o dobro entre a população imigrante (OIT, 1998). 

 

Nos países de baixos rendimentos, estes riscos são adicionados aos principais perigos, 

sempre persistentes, de natureza física e química. As condições de trabalho 

constituem uma área fértil para grandes melhorias nas condições do ambiente físico e 

social, com verdadeiras oportunidades para a efectivação de mudanças. Em muitos 

países, a maioria dos trabalhadores não goza de qualquer protecção no trabalho. Entre 

estes, estão as pessoas que trabalham nas indústrias domésticas, trabalhadores 

agrícolas (excepto nas plantações), vendedores locais e trabalhadores de pequenas 

empresas, empregados domésticos e donas de casa. Há outros trabalhadores 

desprovidos de qualquer tipo de protecção, devido a fragilidades na aplicação das leis 

laborais.  

 

Um importante problema para a SEWA é que os seus membros, tal como mais de 

80% dos trabalhadores na Índia e a maioria das pessoas nos países em 

desenvolvimento, estão fora do sector formal de emprego. Essas pessoas estão, 

normalmente, excluídas tanto da protecção garantida pelas normas laborais como de 

todas as disposições da segurança social ligadas ao emprego formal. A produção de 

bens de exportação, por exemplo, nos têxteis e vestuário, oferece emprego às pessoas 

dos países de baixos rendimentos. Esse benefício não deveria verificar-se à custa de 

condições de subemprego, que são prejudiciais à saúde. O preço dos produtos de 
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consumo “baratos” para as pessoas dos países de elevados rendimentos não deveria 

ser a falta de saúde nos países de baixos rendimentos.  

 

Contextualizar os comportamentos 

As actuais intervenções na área da saúde pública têm, muitas vezes, dado a primazia 

ao papel dos indivíduos e seus comportamentos. A Comissão reconhece a importância 

do papel desses factores, mas situa-os num contexto social mais vasto, para ilustrar 

que esses comportamentos e os seus padrões sociais, como se mostra nas Figuras 7 e 

8, são determinados, em grande medida, por factores sociais. A mortalidade por 

cirrose revela que o mal provocado pelo beber excessivo é mais comum nos grupos 

socioeconómicos mais baixos. Acreditamos que, a não ser que se tomem medidas 

visando os estimuladores estruturais das desigualdades nos comportamentos, não será 

possível resolver o problema das desigualdades na saúde. 
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Os esforços nacionais na luta contra o tabagismo revelam a resposta que os 

comportamentos prejudiciais à saúde dão à acção intersectorial. A nível mundial, a 

Convenção-Quadro da OMS para a Luta Antitabágica (OMS, 2005b) adopta uma 

abordagem aos determinantes sociais, para o combate ao tabagismo, que abrange a 

acção intersectorial a vários níveis. Os países com políticas anti-alcoolismo mais 

restritivas tendem a registar níveis mais baixos de consumo de álcool, taxas mais 

baixas de mortalidade por cirrose hepática, taxas mais baixas de outras mortes 

relacionadas com o álcool e menos problemas sociais causados pelo consumo de 

álcool (e.g. Room, Babor & Rehm, 2005). Existem cada vez mais provas de que o 

álcool se prestaria a um modelo de controlo semelhante ao do quadro do tabaco.  

 
• A malnutrição infantil é um factor subjacente em mais de 50% das mortes de crianças 

menores de 5 anos (Black, Morris & Bryce, 2003).  

• Num país rico como a Irlanda, as famílias monoparentais com um filho teriam de gastar 

80% do seu rendimento semanal, para comprarem um cesto de alimentos que esteja de 

acordo com as directrizes nacionais sobre alimentação (Friel, Walsh & McCarthy, 

2006). 

 

Um fenómeno mundial relativamente novo é a “transição da nutrição” (Popkin, 1993) 

– aumento do consumo de gorduras, adoçantes, alimentos energéticos e alimentos 

altamente tratados. O mundo enfrenta actualmente um duplo fardo de malnutrição – 

sub e sobrenutrição – ambas determinadas por padrões sociais (Hawkes et al., 2007). 

As abordagens de base comunitária para resolver o problema da insuficiência 

alimentar nas famílias, tal como faz a SEWA, são partes importantes da solução. Do 

mesmo modo, a atenção dada aos conhecimentos, atitudes e comportamentos, pela 
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intervenção para a promoção da saúde comunitária na Suécia (Painel 3), revelou 

alterações positivas no perfil de risco cardiovascular da população, usando 

abordagens que não exigiam quaisquer custos adicionais. No entanto, resolver as 

desigualdades na nutrição de forma sustentável também exige actuar sobre os 

estimuladores estruturais da disponibilidade de alimentos, bem como o respectivo 

acesso e aceitabilidade aos níveis mundial e nacional (Friel, Chopra & Satcher, em 

preparação). 

 

Sistemas de saúde 

Referimos que a desigualdade na saúde resulta de condições sociais causadoras de 

doenças. Perante isto, e face ao pesado fardo das doenças, em especial entre as 

pessoas socialmente mais desfavorecidas, torna-se urgente tornar os sistemas de saúde 

mais capazes de responder às necessidades das populações. Os sistemas 

internacionais, nacionais e locais de luta contra as doenças e a prestação de serviços 

de saúde são tanto um determinante das desigualdades na saúde como um poderoso 

mecanismo de capacitação. Fundamental nestes sistemas é o papel dos cuidados 

primários de saúde (CPS), como fica ilustrado no programa de base comunitária da 

Suécia (Painel 3). 

 
• Mais de meio milhão de mulheres morrem, todos os anos, durante a gravidez, o parto ou 

pouco depois, quase todas nos países em desenvolvimento (OMS, 2005a). 

• Nos EUA, o recurso aos cuidados de saúde é mais baixo entre aqueles que não têm seguros de 

saúde (Hadley, 2007), mais de 40 milhões de pessoas. 

• Mais de 100 milhões de indivíduos, em todo o mundo, empobrecem por despesas directas com 

os cuidados de saúde (Xu et al., 2007). 

 

Em alguns casos, os sistemas de saúde perpetuam activamente a injustiça e a 

estratificação social. Nos países de rendimentos baixos e médios, o dinheiro público 

para os cuidados de saúde tende a ir para serviços que são mais usados pelos ricos do 

que pelos pobres (Gwatkin, Bhuiya & Victora, 2004). Reformas que implicam a 

cobrança de taxas no local da prestação de serviços são um desincentivo ao uso dos 

cuidados de saúde. As despesas pessoais com os cuidados de saúde tendem a impedir 

as pessoas pobres de usarem os serviços, o que está na origem de morbilidades não 

tratadas (Palmer et al., 2004). Essas despesas podem também significar maior 

empobrecimento (Whitehead, Dahlgren & Evans, 2001) ou mesmo a falência 
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(Gottlieb, 2000). Quanto maior a proporção de cuidados de saúde pagos directamente 

pelo doente, maior a percentagem de famílias que são confrontadas com despesas de 

saúde ruinosas (Xu et al., 2007). 

 

O modelo brasileiro de transferência condicional de dinheiro, Bolsa Familia, por 

exemplo, estimula o recurso aos serviços de saúde que normalmente não chegam às 

comunidades pobres. Embora o apoio financeiro, para melhorar o acesso e o uso dos 

serviços de saúde seja vital a curto prazo, o problema subjacente para a intervenção 

política é a necessidade de reduzir e retirar as barreiras financeiras a esses serviços. 

Os sistemas nacionais de saúde são fulcrais para a resolução do problema das 

desigualdades na saúde; para que isso possa ser feito com eficácia, é preciso que eles 

sejam devidamente abastecidos, funcionem bem e sejam acessíveis a todos. Sistemas 

de saúde devidamente configurados e geridos constituem um meio de melhorar a vida 

das pessoas, protegendo-as das vulnerabilidades às doenças, gerando uma sensação de 

segurança e construindo um objectivo comum no seio da sociedade; poderão 

assegurar que todos os grupos populacionais estão incluídos nos processos e 

benefícios do desenvolvimento socioeconómico e podem gerar o apoio político 

necessário para os sustentar ao longo do tempo. Os actuais esforços para revitalizar os 

cuidados primários de saúde a nível mundial (PAHO, 2007) devem manter-se a par da 

atenção dada aos determinantes/sociais da saúde. 

 

Tal como a abordagem aos determinantes sociais para melhorar a equidade na saúde 

devem envolver os cuidados de saúde, também os programas de luta contra as 

condições prioritárias da saúde pública devem incluir a atenção aos determinantes 

sociais da saúde. Essa acção deverá envolver múltiplos sectores, além do sector de 

cuidados de saúde. Não basta, por exemplo, prestar tratamento às pessoas com 

diabetes nos países de rendimentos médios e não tratar dos estimuladores da epidemia 

da obesidade; preocupar-se com as doenças da infância e não com a educação das 

mulheres que virão a ser mães; dar educação para a saúde aos indivíduos e não se 

preocupar com a sua pobreza; ou tratar das doenças relacionadas com o stress e 

ignorar as condições em que as pessoas vivem e trabalham e que as originam.  

 

A Comissão reuniu uma reunião da rede sobre Condições Prioritárias da Saúde 

Pública na sede da OMS, em Genebra, trabalhando sobre alguns programas de luta 
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contra as doenças para reunir essas abordagens. Por exemplo, o trabalho sobre o 

programa Travar a TB observa que a tuberculose está associada a padrões de 

desenvolvimento social e económico, que incluem a rápida urbanização, o 

crescimento económico desigual e a presença de grandes bolsas de indivíduos 

socialmente desfavorecidos. A luta permanente contra a tuberculose requer a 

combinação do tratamento com a acção preventiva, tendo em conta os factores 

comportamentais biológicos e sanitários, a resposta dos serviços de saúde e as 

condições socioeconómicas.  

 

A forma da sociedade 

As desigualdades na saúde reflectem a desigual distribuição do poder, prestígio e 

recursos entre os diferentes grupos da sociedade. Todas as sociedades estão 

estratificadas ao longo de linhas de etnia, raça, sexo, educação, profissão, rendimento 

e classe. Isto pode confirmar-se muito claramente em cada um dos estudos de casos, 

da Índia, Brasil e Suécia, descritos nos painéis. Embora em estádios muito diferentes 

do desenvolvimento económico, a diferenciação de certos grupos – quer seja por sexo, 

casta, educação, local ou rendimento – é a chave para o caminho que gera as 

desigualdades. 

 

A estratificação cria vantagens e desvantagens em todos os grupos sociais. As 

desvantagens progressivas podem conduzir à marginalização e vulnerabilidade 

desproporcionada entre aqueles que estão excluídos dos benefícios sociais. Estes 

processos de retirada de poderes pode funcionar não só ao nível dos indivíduos, 

famílias, grupos e comunidades, mas também nos países e regiões de todo o mundo.  

 

O sexo é talvez uma das mais poderosas ilustrações do desequilíbrio no poder social, 

prestígio e estatuto, e respectivos efeitos nas desiguais experiências com a saúde dos 

homens e mulheres em todo o mundo. No centro das desigualdades na saúde em 

função do sexo estão normas e estruturas sociais que suportam e perpetuam a 

parcialidade.  

 
• Na Subsariana, as mulheres assumem mais de 75% do trabalho agrícola, e, no entanto, 

possuem menos de 10% da terra (UN Millennium Project, 2005). 
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• No México, 35,2% das mulheres jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 

anos não fazem parte da força laboral e não frequentam a escola, em comparação com 

5,3% dos homens jovens no mesmo grupo etário (Banco Mundial, 2007). 

 

A discriminação sexual afecta quase todos os aspectos da organização social e as 

consequentes condições de vida e de trabalho, desde o acesso desigual e controlo 

sobre a pobreza, bens económicos e heranças, divisão do trabalho em casa e fora de 

casa, participação desigual nas instituições políticas quer nas aldeias quer a nível 

internacional até às restrições sobre a mobilidade física, reprodução e sexualidade e 

violência sancionada contra mulheres e raparigas.  

 
• 150 milhões de raparigas com menos de 18 anos experimentaram relações sexuais 

forçadas ou outras formas de violência física e sexual, em 2002 (Pinheiro, 2006). 

 

A marginalização das mulheres trabalhadoras na Índia é dramática e clara, segundo 

relatos da SEWA. O relevo dado nos programas de transferência condicional de 

dinheiro – como o do Brasil – ao encaminhamento dos recursos, através das mulheres 

da família, demonstra a importância que apolítica desses programas atribui ao apoio 

ao papel das mulheres na protecção do desenvolvimento das crianças e na protecção 

da saúde familiar. O exemplo sueco, também, mostra como as alterações mundiais e 

nacionais na organização da produção podem ter efeitos desmesurados sobre as 

mulheres. A intenção dos governos regionais de prestarem atenção à igualdade dos 

géneros, como objectivo central, reflecte a preocupação com este fenómeno universal. 

 

O conjunto das acções da SEWA revela a importância de uma abordagem a vários 

níveis à resolução das desigualdades entre os sexos. Embora apoiando as 

circunstâncias materiais e as modalidades de trabalho dos seus membros, a SEWA 

também actua de modo a desafiar o sistema legal indiano, levando a experiência local 

das mulheres capacitadas da SEWA até ao nível nacional dos governantes 

responsáveis pela equidade.  

 

Devido ao número de pessoas envolvidas e à dimensão dos problemas, tomar medidas 

para melhorar a igualdade dos sexos na área da saúde e garantir o direito das mulheres 

aos cuidados de saúde é uma das formas mais directas e poderosas de reduzir as 
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desigualdades na saúde a nível mundial e de garantir o uso efectivo dos recursos 

sanitários. 

 

O contexto social 

As políticas económicas e sociais afectam a distribuição dos determinantes sociais da 

saúde, incluindo recursos para a educação, saúde e segurança financeira. Torna-se 

assim claro por que razão a relação entre os ministérios da saúde os ministérios das 

finanças é tão importante para uma visão da saúde com base nos determinantes 

sociais. O reconhecimento da importância dos determinantes sociais da saúde 

significa que as políticas sociais governamentais e não apenas a política de saúde são 

fundamentais para a equidade na saúde. Isso está profundamente enraízado no sistema 

de valores da sociedade. A promoção da equidade na saúde baseia-se em valores mas 

também requer dados factuais sólidos na formulação das políticas. 

 
• As mulheres representam apenas 17% dos parlamentares em todo o mundo (base de 

dados IPU). 

• Muitos países gastam mais nas forças militares do que na saúde. A Eritreia, um caso 

extremo, gasta 24% do PIB nas forças militares e apenas 3% na saúde. O Paquistão 

gasta menos na saúde e educação em conjunto do que nas forças militares (Banco 

Mundial, 2006a) 

 

  
Como a Figura 9 ilustra, as políticas pro-equidade na saúde parecem basear-se, em 

muitos casos, na prestação, pelo estado, de um nível adequado de segurança, através 
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de programas de segurança social e a disponibilização de uma rede de segurança 

social universal. Essas políticas podem incluir: habitação, normas de saúde e de 

segurança, políticas laborais favoráveis às famílias; políticas de emprego activo, 

envolvendo formação e apoio; disponibilização de redes de segurança social, 

incluindo as de rendimentos e nutrição; e a prestação universal de saúde, educação e 

outros serviços sociais de boa qualidade.  

 

A Suécia tem mantido, durante a maior parte do período pós-Segunda Grande Guerra, 

políticas estatais de segurança social muito fortes. O apoio político a essa orientação 

das políticas tem raízes muito mais profundas na forma como a Suécia, e, até certo 

ponto, outros países nórdicos, se desenvolveram ao longo de vários séculos. Depois 

de três décadas de ditadura militar, o Brasil entrou num período de democratização. 

Com isso, um forte empenho na luta contra a pobreza e a injustiça ocupou o centro 

das atenções na esfera política. Na Índia, as condições materiais das vendedoras de 

vegetais de Ahmedabad podem ser melhoradas a curto prazo, através de formas locais 

de acção e capacitação colectiva; mas uma capacitação mais sustentada dos 

trabalhadores resulta da acção a nível estrutural: acção através do estado e da 

legislatura nacional e acesso mais fácil ao crédito.  

 

A arena mundial 

Embora a acção desenvolvida pelos países e pelas comunidades locais seja de grande 

importância para os determinantes sociais da saúde, o contexto mundial não o é 

menos. O nível mundial exerce uma poderosa influência, cada vez maior, sobre as 

relações entre os países e as condições neles existentes. A globalização, com a sua 

notável aceleração das trocas comerciais e do fluxo de conhecimentos e recursos, 

constitui uma promessa sem precedentes para melhorar a saúde humana. No entanto, 

até à data, sente-se que essa promessa ainda está por cumprir.  

 

O relevo dado à globalização como motor do crescimento económico numa nova 

escala mundial ignorou ou subestimou as condições iniciais da desigualdade entre os 

países ricos e os países pobres, assim como no seu seio. Quando as instituições 

sociais, através das quais as pessoas partilham os recursos, são relativamente fortes e 

justas, a desigualdade moderada pode ser “construtiva”, conduzindo os esforços e os 

riscos assumidos ao micronível que sustentam o sucesso económico. Mas quando as 
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instituições que governam a distribuição dos recursos sociais são fracas, corruptas ou 

estruturalmente desiguais, como o são em muitos países e entre as regiões ricas e 

pobres, a desigualdade pode actuar de maneira destrutiva, suprimindo os 

empreendimentos locais e perpetuando o empobrecimento (Birdsall, 2007). Até agora, 

os benefícios da globalização têm sido muito assimétricos, criando vencedores e 

derrotados entre os países e no seio das populações, com efeitos negativos sobre a 

saúde. 

 

Há grandes benefícios a retirar da maior abertura ao comércio, da maior 

interdependência entre as nações e de um espaço político mais alargado a nível 

mundial, para tratar das principais questões – ambiente, saúde e segurança – comuns a 

todos os países (Cline, 2004). No entanto, existe algo que está profundamente errado 

na assumpção de que todos os países chegam a estes novos fóruns mundiais 

equipados de igual modo (Birdsall, 2006). Longas trajectórias históricas reúnem os 

países sob a globalização, em níveis de capacidade e força institucionais 

profundamente diferentes. Uma globalização que não prevê a ciação de instituições 

nos países em desenvolvimento está condenada a incentivar e mesmo reforçar as 

injustiças e a continuar a desiludir os seus apoiantes e os seus críticos.  

  
 

Os países mais pobres do mundo, nomeadamente na África Subsariana, apenas 

recebem pequenas parcelas dos fluxos financeiros mundiais. De facto, os fluxos 

líquidos passam cada vez mais das economias em desenvolvimento para os países de 

elevados rendimentos, como se mostra na Figura 10. Consequentemente, os países em 
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desenvolvimento dependem pesadamente da assistência oficial ao desenvolvimento 

para financiarem as despesas públicas prioritárias, como a saúde. Essa assistência 

continua a ser importante como fonte de financiamento, complementada por formas 

mais extensas de cancelamento da dívida externa. A ajuda tem o potencial de arrancar 

30 milhões de pessoas, todos os anos, ao estado de absoluta pobreza em que se 

encontram, embora a sua eficácia seja indubitavelmente afectada por questões 

relativas à sua prestação. Melhores sistemas de segurança social actuarão a longo 

prazo como um tampão contra o efeitos prejudiciais à saúde daqueles que menos 

beneficiam da liberalização do comércio (OECD, 2002).  

 
• Mais de 60% do aumento total da assistência oficial ao desenvolvimento entre 2001 e 

2004 foi para o Afeganistão, a República Democrática do Congo e o Iraque – apesar do 

facto de estes três países terem menos de 3% dos pores do mundo em desenvolvimento 

(Banco Mundial, 2006c  

 

A expansão e a liberalização do comércio a nível mundial tiveram impactos positivos 

e negativos na saúde tanto nos países ricos como nos pobres. Por exemplo, o aumento 

do comércio mundial de produtos alimentares está associado com a transição da 

nutrição já mencionada. O crescimento dos mrcados transnacionais provocou 

alterações na disponibilidade, acesso e preço dos alimentos e, através da 

comercialização mundial, na sua receptividade. Sem regulamentação, estaas 

alterações podem ter consequências muito graves para a saúde. As negociações 

comerciais que tenham uma visão equilibrada da saúde e dos interesses comerciais 

podem ser benéficas para todos na sociedade. 

 

Embora a Comissão reconheça a contribuição que o crescimento económico pode dar 

para a disponibilidade de recursos que melhorem o acesso aos determinantes sociais 

da saúde e reduzam as injustiças na saúde, ela afirma que o crescimento, só por si, não 

é receita suficiente para se fazerem melhorias equitativas na saúde das populações – 

nem o crescimento sem desigualdades é uma transacção simples ou automática. Pelo 

contrário, a acção entre os países, e no seu seio, para minimizar e remover as 

desigualdades estruturais e destrutivas é a contraparte necessária para o próprio 

crescimento mundial e para as políticas concebidas para o apoiar. 
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É tempo de agir 
Encontramo-nos hoje num ponto histórico de viragem. Há sessenta anos atrás, em 

1948, a criação da Organização Mundial de Saúde deu forma a uma nova visão 

mundial, nascida das cinzas do conflito, de saúde universal, ao mais alto grau 

possível. Trinta anos depois, em 1978, a comunidade das nações voltou a juntar-se em 

Alma-Ata para promover uma nova abordagem da saúde, alicerçada num 

entendimento holístico das necessidades em cuidados primários de saúde a nível local, 

através de determinantes sociais, e numa acção centrada nas pessoas (OMS, 1978). 

Em 2008, o fim da Comissão como entidade formal será, acreditamos, o lançamento 

de um movimento mundial, o qual encara uma saúde mais justa como um bem social, 

no âmago do qual reside a acção social, e que constitui um campo em que os países e 

as pessoas, ricas e pobres, podem unir-se numa causa comum.  

 

Os proponentes da saúde para todos têm sido numerosos e audíveis em todo o mundo. 

O movimento dos cuidados primários de saúde, embora muitas vezes ensombrado por 

preocupações com determinadas doenças, nunca morreu. Na verdade, mais uma vez 

os cuidados primários de saúde, desempenham um papel central na actual agenda da 

OMS. A Carta de Otava de 1986 sobre a Promoção da Saúde, bem como a sua 

renovação em Banguecoque, adoptou uma verdadeira visão mundial de acção da 

saúde pública e da importância da abordagem dos determinantes sociais (OMS, 1986; 

Catford, 2005). Tanto o movimento da medicina social da América Latina e o 

Movimento para a Saúde dos Povos, como o Comentário Geral sobre o Direito à 

Saúde e a visão social alargada das Metas de Desenvolvimento do Milénio, todos 

reafirmam a importância crucial da saúde, a necessidade de uma acção social 

participativa para a saúde e o valor humano fundamental da equidade na saúde (Tajer, 

2003; PHM, 2000; UN, 2000a; UN, 2000b).  

 

Agindo no âmbito deste esforço, a Comissão representa uma oportunidade única para 

a acção – acção empreendida pelo largo espectro de actores interessados numa saúde 

melhor e mais justa. Enquanto que no passado os esforços eram fragmentados, a 

Comissão reúne, pela primeira vez, à escala mundial, actores, experiências e 

evidências relacionadas com os determinantes social da saúde e a equidade na saúde. 

Entendemos hoje, a nível mundial, melhor do que em qualquer outro momento na 
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história, até que ponto os factores sociais afectam a saúde e a equidade na saúde. 

Embora continue a haver necessidade de provas factuais, temos hoje os 

conhecimentos para orientar a acção eficaz. Ao relacionar a nossa percepção de 

pobreza com a estratificação social, estamos actualmente a identificar os problemas 

comuns subjacentes às injustiças que se verificam na área da saúde. Ao 

reconhecermos a natureza e a magnitude quer das doenças não transmissíveis como 

das doenças transmissíveis, demonstramos a inextricável interacção entre países ricos 

e países pobres. É necessário actuar sobre os determinantes da saúde – desde as 

condições estruturais da sociedade até às influências mais imediatas, a todos os níveis, 

do mundial ao local, através dos governos e inclusive de todas as partes interessadas 

na sociedade civil e no sector privado. A chave para a acção a vários níveis é a 

coerência. 

 

À medida que os processos de globalização aproximam mais as pessoas e as nações, 

começamos a aperceber-nos da interdependência das nossas aspirações – aspirações 

para a segurança das pessoas, incluindo a protecção contra a pobreza e a exclusão; e 

aspirações para a liberdade do ser humano, não apenas para crescer e florescer 

individualmente, mas também para crescer e florescer em conjunto. Nestas aspirações, 

reconhecemos a interdependência entre as causas das desigualdades na saúde e a 

necessidade de uma acção que seja mundial, social e colectiva. 
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Anexo: abordagem multifacetada da CSDH  
Objectivos  

A Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde (CSDH) procura criar um movimento 

mundial para a equidade na saúde, enraizada em crenças partilhadas de justiça social e 

direitos humanos. Concretizar a visão da Comissão de um mundo em que as pessoas tenham a 

liberdade de viver uma vida que lhes dê motivos para valorizar, exige que se actue sobre os 

determinantes sociais da saúde. O objectivo da Comissão é recolher dados factuais, reunir os 

esforços nacionais e locais, definir o que uma eficaz acção social deve implicar para manter, 

promover e proporcionar uma melhor saúde para todos, advogar a mudança e assumir 

compromissos com os responsáveis pela tomada de decisões relacionadas com a saúde. Os 

objectivos da CSDH são prosseguidos através de algumas vertentes de trabalho que 

funcionam em paralelo: Redes de Conhecimento, Países Parceiros, Organizações da 

Sociedade Civil e Iniciativas Mundiais. Dentro destas várias vertentes de trabalho, realizaram-

se esforços a nível mundial para alargar os dados factuais sobre os determinantes sociais da 

saúde e, em particular, sobre uma acção eficaz para compreender e lidar com esses 

determinantes. A Comissão é apoiada por um secretariado que funciona no Departamento de 

Equidade, Pobreza e Determinantes Sociais da Saúde, OMS, Genebra, Suíça, e no Instituto 

Internacional da Sociedade e Saúde, University College London, Inglaterra. 

 

Comissários 

A liderança da CSDH é composta por 19 Comissários, que são líderes mundiais e nacionais 

da política, governos, sociedade civil e do sector académico. Nas reuniões que promovem, 

eles gerem a Comissão em todos os seus processos: desde formulações conceptuais, até à 

recolha de dados, avaliações e sínteses para formulação de recomendações. Com base nos 

seus conhecimentos e experiência, os Comissários transmitem as mensagens e recomendações 

pertinentes da Comissão nas arenas políticas e concentram a atenção política nos factores 

sociais que provocam os problemas de saúde.  

 

Redes de Conhecimento  

A Comissão estabeleceu nove Redes de Conhecimento (KN), criadas à volta dos temas da 

Globalização, Sistemas de Saúde, Cenários urbanos, Condições de Emprego e de Trabalho, 

Desenvolvimento na primeira infância, Exclusão Social, Mulheres e Igualdade entre os Sexos, 

Medições e Dados Factuais e Condições Prioritárias de Saúde Pública. Estas redes foram 

criadas para recolher, reunir e sintetizar um vasto leque de provas sobre: (i) relações 

plausíveis de causa; (ii) principais áreas de actuação; e (iii) práticas e intervenções eficazes 

para enfrentar, a nível mundial, as desigualdades na saúde determinadas pela sociedade.  



 

38 

 

As redes incluem um ou mais centros de coordenação, com membros oriundos das esferas 

académica, política, da medicina e da advocacia, de países de rendimento baixo, médio e alto, 

em todo o mundo. Compreender o modo como os determinantes sociais conduzem às 

desigualdades na saúde e identificar respostas eficazes para as abordar, exige que se utilizem 

dados que muitas vezes se encontram fora do discurso biomédico, num pluralidade de 

disciplinas, como a política social, o desenvolvimento urbano, as ciências políticas, a 

epidemiologia social e estudos relativos ao género. O conhecimento é recolhido junto de 

diversas fontes, incluindo documentos analisados pelos pares, literatura informal, opinião de 

peritos, estudos de casos e narrações. O fluxo bi-direccional deliberado da informação entre 

as redes e as outras vertentes de trabalho da Comissão destinam-se a facilitar o contributo 

progressivo das experiências dos países e da sociedade civil e a recepção de dados pelos 

países, instituições e grupos de advocacia.  

 

Redes de Conhecimento: centros organizacionais 
1. Centro KN de Globalização – Universidade de Otava: Professor Ron Labonte, Director do 

Centro (rlabonte@uottawa.ca); Professor Ted Schrecker, Coordenador do Centro 

(tschreck@uottawa.ca).  

2. Centros KN, Mulheres e Igualdade entre os Sexos – Karolinska Institute, Suécia, e Instituto 

Indiano de Gestão: Dr. Piroska Ostlin (piroska.ostlin@ki.se) e Professor Gita Sen 

(gita@iimb.ernet.in).  

3. Centros KN, Exclusão Social – Conselho de Investigação em Ciências Humanas, África do 

Sul; ICDDRB e BRAC, Bangladesh; Universidade Nacional e Universidade Javeriana, 

Colômbia; Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Brasil; 

Universidade de Lancaster, UK: Drª. Laetitia Rispel (LRispel@hsrc.ac.za); Drª. Heidi 

Johnston hjohnston@icddrb.org; Dr. Mario Esteban Hernández Alvarez 

(mehernadesza@unal.edu.co); Drª. Sarah Escorel (sescorel@ensp.fiocruz.br); Professora 

Jennie Popay (j.popay@lancaster.ac.uk). 

4. Centros KN, Condições de Trabalho – Universidade Pompeu Fabra, Espanha, e 

Universidade Federal da Baía: Drª. Joan Benach (joan.benach@upf.edu & 

joan.benach@utoronto.ca), Professora Vilma Sousa Santana (vilma@ufba.br) e Dr. Carles 

Muntaner (Carles_Muntaner@camh.net). 
5. Centro KN, Desenvolvimento na Primeira Infância – Parceria para a Educação das 

Crianças e Centro de Excelência para o Desenvolvimento na Primeira Infância: Professor 

Clyde Hertzman, Director do Centro (clyde.hertzman@ubc.ca); Dr. Lori Irwin, Coordenador 

do Centro (lori.irwin@ubc.ca).  

6. Centro KN, Cenários Urbanos – Centro Kobe da OMS, Japão: Drª. Susy Mercado 

(mercados@who.or.jp); e Dr. Kirsten Havemann (havemannk@wkc.who.int). 
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7. Centro KN, Sistemas de Saúde – Universidade de Witterasand: Professora Lucy Gilson, 

Directora do Centro (lgilson@iafrica.com); Drª. Jane Doherty, Coordenadora do Centro 

(jane.doherty@nhls.ac.za).  

8. Centro KN, Condições Prioritárias de Saúde Pública – Departamento de Equidade, 

Pobreza e Determinantes Sociais da Saúde, OMS, Genebra: Dr. Erik Blas, Director do Centro 

(blase@who.int). 

9. Centros KN, Medições e Dados Factuais – Universidade del Desarrollo e Instituto Nacional 

de Excelência Médica na Saúde: Drª. Josiane Bonnefoy (josiane.bonnefoy@gmail.com), 

Professor Mike Kelly (mike.kelly@nice.org.uk) e Antony Morgan 

(antony.morgan@nice.org.uk). 

 

Redes de Conhecimento: relatórios e documentos de referência (Junho 2007) 
Globalização 

• Rede de Conhecimento sobre Globalização (2007) - Para uma globalização com justiça na saúde: 

uma questão de direitos, regulamentação e redistribuição. Projecto de Relatório Final da Rede de 

Conhecimento sobre Globalização, da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde.  

• Lister J (2007) - Globalização e mudança dos sistemas de saúde. Documento de referência da 

Rede de Conhecimento sobre Globalização, da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

• Lee K, Koivusalo M, Ollila E, Labonté R, Schrecker T, Schuftan C, Woodward D (2007) -

Globalização, governação mundial e determinantes sociais da saúde: uma análise das ligações e 

agenda para a acção. Documento de referência da Rede de Conhecimento sobre Globalização, da 

Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

• Packer C, Labonté R, Spitzer D, Murphy S, Bhushan A, Warren B (2007). Globalização e 

migração do pessoal de saúde. Documento de referência da Rede de Conhecimento sobre 

Globalização, da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

• Wilson JZ, Bond P (2007) - Globalização, abastecimento de água e saúde. Documento de 

referência da Rede de Conhecimento sobre Globalização, da Comissão dos Determinantes Sociais 

da Saúde. 

• Cornia GA, Rosignoli S, Tiberti L (2007) - Globalização e saúde: vias de transmissão e provas do 

seu impacto. Documento de referência da Rede de Conhecimento sobre Globalização, da 

Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

• Koivusalo M, Schrecker T (2007). Globalização e espaço político. Documento de referência da 

Rede de Conhecimento sobre Globalização, da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde.  

• Schrecker T, Poon D (2007). Globalização, mercados de trabalho e determinantes sociais da 

saúde. Documento de referência da Rede de Conhecimento sobre Globalização, da Comissão dos 

Determinantes Sociais da Saúde. 

• Hawkes C, Chopra M, Friel S, Thow AM (2007). Globalização, alimentação e transições na 

nutrição. Documento de referência da Rede de Conhecimento sobre Globalização, da Comissão 

dos Determinantes Sociais da Saúde. 
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• Correa C (2007). Direitos da propriedade intelectual e desigualdades nos resultados da saúde. 

Documento de referência da Rede de Conhecimento sobre Globalização, da Comissão dos 

Determinantes Sociais da Saúde. 

• Breilh J (2007). Globalização e determinantes sociais da saúde – lições retiradas da experiência 

da América Latina. Documento de referência da Rede de Conhecimento sobre Globalização, da 

Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

• Rowson M (2007). Globalização, dívida externa e estratégias de redução da pobreza. Documento 

de referência da Rede de Conhecimento sobre Globalização, da Comissão dos Determinantes 

Sociais da Saúde. 

• Taylor S (2007). Ajuda e saúde. Documento de referência da Rede de Conhecimento sobre 

Globalização, da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

• Bond P (2007).Tendências da economia política e geopolitica no mundo depois de 1980. 

Documento de referência da Rede de Conhecimento sobre Globalização, da Comissão dos 

Determinantes Sociais da Saúde. 

 

Mulheres e Igualdade entre os Sexos  

• Rede de Conhecimento sobre Mulheres e Igualdade entre os Sexos (2007). Desigual, injusto, 

ineficaz e ineficiente – desigualdade entre os sexos na saúde: por que existe e como mudar a 

situação. Relatório Final 

• Sen G, Östlin P, Iyer A (em fase de preparação).  Interseccionalidade na saúde e cuidados de 

saúde: uma análise da investigação e da política. Documento de referência da Rede de 

Conhecimento sobre Mulheres e Igualdade entre os Sexos da Comissão dos Determinantes Sociais 

da Saúde.  

• Petchesky R, Laurie M. Género, saúde e direitos humanos em locais de exclusão política. 

Documento de referência da Rede de Conhecimento sobre Mulheres e Igualdade entre os Sexos da 

Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

• Keleher H, Franklin L. Estratégias/intervenções para mudar as normas relativas ao género a nível 

das famílias e das comunidades. Documento de referência da Rede de Conhecimento sobre 

Mulheres e Igualdade entre os Sexos da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

• Snow R (in preparation). Sexo, género e vulnerabilidade. Documento de referência da Rede de 

Conhecimento sobre Mulheres e Igualdade entre os Sexos da Comissão dos Determinantes Sociais 

da Saúde. 

• George A (2007). Recursos humanos para a saúde: uma análise do géneros. Documento de 

referência da Rede de Conhecimento sobre Mulheres e Igualdade entre os Sexos da Comissão dos 

Determinantes Sociais da Saúde. 

• Govender V, Penn-Kekana L (2007). Desvios e discriminação relativos ao género: uma análise 

das relações interpessoais de cuidados de saúde. Documento de referência da Rede de 

Conhecimento sobre Mulheres e Igualdade entre os Sexos da Comissão dos Determinantes Sociais 

da Saúde. 
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• Murthy RK (2007). Responsabilização dos cidadãos relativamente ao género e à saúde. 

Documento de referência da Rede de Conhecimento sobre Mulheres e Igualdade entre os Sexos da 

Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

• Batthyany K, Correa S. Saúde, género e pobreza na América Latina. Documento de referência da 

Rede de Conhecimento sobre Mulheres e Igualdade entre os Sexos da Comissão dos 

Determinantes Sociais da Saúde. 

• Ravindran TKS, Kelkar-Khambete A (2007). Políticas e programas da saúde das mulheres e 

integração da dimensão do género nas políticas e programas de saúde e no seio do sector da 

saúde. Documento de referência da Rede de Conhecimento sobre Mulheres e Igualdade entre os 

Sexos da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

 

Exclusão Social 

• Rede de Conhecimento da Exclusão Social (SEKN) (2007). Projecto de Relatório Final da Rede de 

Conhecimento da Exclusão Social da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

• Mathieson J, Popay J (2007). Exclusão Social: uma análise narrativa da literatura existente. 

SEKN, Documento de referência 1 

• Enoch, E (2007). Exclusão Social: Discurso Político na União Europeia. SEKN, Documento de 

referência 2. 

• Rispel L, Molomo B, Dumela S (2007). Relatório Sul-africano de Estudos de Casos. SEKN, 

Documento de referência 3. 

• Rispel L, de Sousa C, Molomo B (2007). Exclusão Social: Avaliação Rápida das Políticas em 

Alguns Países da África Sub-Sariana. SEKN, Documento de referência 4 

•  Mathieson J (2007). Exclusão Social no Norte do Níger: uma avaliação rápida. SEKN, 

Documento de referência 5 

• Barker N (2007). Exclusão Social no Gana: uma avaliação rápida. SEKN, Documento de 

referência 6 

• Sarag H, Karim K (2007). Exclusão Social: Discurso e Acção. Um conjunto de perspectivas da 

sociedade civil SEKN, Documento de referência 7 

• Mathieson J, Kowarzik U, Popay J (2007). Iniciativa Política do Reino Unido contra a Exclusão 

Social: Estudo de Caso num País. SEKN, Documento de referência 8 

• Enoch E (2007). Exclusão Social: Avaliações Rápidas em Alguns Países Europeus. SEKN, 

Documento de referência 9 

• Newman L, Biedrzychki K, Patterson J, Baum F (2007). Iniciativa para a Inclusão Social do Sul 

da Austrália: Estudo de Caso de Avaliação Rápida. SEKN, Documento de referência 10 

• Johnston, H ed. (2007). Exclusão Social: Estudos de Casos no Bangladesh SEKN, Documento de 

referência 11 

• Escorel S ed. (2007). Exclusão Social: Estudos de Casos no Brasil. SEKN, Documento de 

referência 12 

• Alverez Hernandez M ed. (2007). Exclusão Social: Estudos de Casos na Colômbia. SEKN, 

Documento de referência 14  
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Condições de Trabalho  

• Rede de Conhecimento sobre Condições de Trabalho (2007). Condições de trabalho e 

desigualdades na saúde. Projecto de Relatório Final da Rede de Conhecimento sobre Condições de 

Trabalho da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

 

Estudos de Caso de Referência 

• Niu S. – O crescimento económico não se traduz num aumento significativo de empregos.  

• Benach J, Muntaner C. – A nação de Wal-Mart: impacto sobre o trabalho e a saúde.  

• Menéndey M, Benach J. – Quais as origens e consequências das maquilas?  

• Artazcoz L, Benach J, Borrell C. - Interacção entre trabalho e desigualdades na saúde. 

• Kernaghan C, Briggs B. – Fábrica de Metalurgia Kaisi em Guangzhou (China).  

• Sarkar A. – A indústria do desmantelamento naval no Sul Asiático.  

• Fundo Internacional dos Direitos dos Trabalhadores (ILRF). A Sociedade Bridgestone mantém 

condições de escravatura na Libéria.  

• Kernaghan C, Briggs B. – Tráfico de pessoas e trabalho escravo involuntário ao abrigo do Acordo 

de Comércio Livre de Jordan, EUA.  

• Head J, Chandola T. – Condições psicossociais de trabalho e desigualdades sociais na saúde.  

• Caudron JM, Lambert D. - Ikea, um modelo (social) a ser desmontado 

• Tapia Granados JA, - Será que as desigualdades na saúde aumentam com o crescimento do 

emprego?  

• Lewchuk W, Clarke M, de Wolff A. – Emprego precário, saúde e ciclo de vida.  

• Fortier A. – As vidas escondidas .  

• Kernaghan C, Briggs B. Estaremos a andar para trás com a economia global?  

• Loomis D. – Caso de desigualdades na saúde ocupacional nos Estados Unidos: a força laboral 

muda, mas os padrões persistem.  

• Moncada S, Llorens C, Castellà T. - Condições de trabalho como promotoras de desigualdades na 

saúde.  

• Menéndez M, Benach J. – Sindicatos e delegados de segurança são favoráveis à saúde dos 

trabalhadores.  

• Eakin J. - Saúde e Relações Sociais de Trabalho nas Pequenas Empresas.  

• Western B. -  Prisão e desigualdades no mercados de trabalho nos Estados Unidos.  

• Quinlan M. - Subcontratação.  

• Quinlan M. – Trabalho por conta própria.  

• Kernaghan C, Briggs B. – Que deverão fazer as empresas dos EUA relativamente ao trabalho 

infantil?  

• Iniciativa Nacional dos Direitos Económicos e Sociais (NESRI). Estruturas económicas que 

facilitam a escravatura nos Estados Unidos. 

• Head J, Chandola T. - Condições de trabalho psicossociais e respostas políticas.  



 

43 

 

Desenvolvimento na Primeira Infância 

• Irwin LG, Siddiqi A, Hertzman C (2007) - Desenvolvimento na primeira infância: um poderoso 

estabilizador. Relatório Final da Rede de Conhecimento do Desenvolvimento na Primeira Infância 

da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

• Siddiqi A, Hertzman E, Poureslami I, Irwin LG, Hertzman C (2006).  Modelo de avaliação do 

ambiente total para o desenvolvimento na primeira infância. Documento de referência da Rede de 

Conhecimento de Desenvolvimento na Primeira Infância da Comissão dos Determinantes Sociais 

da Saúde. 

 

Cenários Urbanos 

• Rede de Conhecimento sobre Cenários Urbanos (2007). As nossas cidades, a nossa saúde, o nosso 

futuro: agir sobre os determinantes sociais para a equidade na saúde em cenários urbanos. 

Relatório Final da Rede de Conhecimento dos Cenários Urbanos da Comissão dos Determinantes 

Sociais da Saúde. 

• Kjellstrom T, Mercado S, Sami M, Havemann K, Iwao S (2007). Atingir a equidade na saúde em 

cenários urbanos. Jornal da Saúde Urbana, 84:1–6. 

• Mercado S, Havemann K, Sami M, Ueda H (2007) – Pobreza urbana: um problema urgente de 

saúde pública. Jornal da Saúde Urbana, 84:7–15. 

• Vlahov D, Freudenberg N, Proietti F, Ompad D, Quinn A, Nandi V, Galea S (2007) – O meio 

urbano como um determinante da saúde. Jornal da Saúde Urbana , 84:16–26. 

• Ling Ooi G, Hong Phua K (2007) – Urbanização e formação de bairros pobres. Jornal da Saúde 

Urbana, 84:27–34. 

• Yusuf S, Nabeshima K, Ha W (2007) – Rendimento e saúde nas cidades: as mensagens dos factos 

estilizados -modelo. Jornal da Saúde Urbana, 84:35–41. 

• Ompad DC, Galea S, Caiaffa WT, Vlahov D (2007) – Determinantes sociais da saúde das 

populações urbanas: considerações metodológicas. Jornal da Saúde Urbana, 84:42–53. 

• Campbell T, Campbell A (2007) – O peso das doenças emergentes e os pobres nas cidades dos 

países em desenvolvimento. Jornal da Saúde Urbana, 84:54–64. 

• David AM, Mercado S, Becker D, Edmundo K, Mugisha F (2007). Prevenção e controlo do 

VIH/SIDA, TB e doenças transmitidas por vectores nos aglomerados informais: desafios, 

oportunidades e reflexões. Jornal da Saúde Urbana, 84:65–74. 

• Lee A, Kiyu A, Molina Milman H, Jimenez J (2007) – Melhorar a saúde e gerar capital humano 

através de um sistema eficaz de cuidados primários de saúde. Jornal da Saúde Urbana, 84:75–85. 

• Kjellstrom T, Friel S, Dixon J, Corvalan C, Rehfuess E, Campbell-Lendrum D, Gore F, Bartram J 

(2007) – Riscos para a saúde em ambientes urbanos e equidade na saúde. Jornal da Saúde Urbana, 

84:86–97. 

• Sheuya S, Howden-Chapman P, Patel S (2007). Programas de concepção de casas e abrigos: 

determinantes sociais e ambientais de desigualdades. Jornal da Saúde Urbana, 84:98–108. 
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• Campbell-Lendrum D, Corvalán C (2007) – Alterações climáticas e cidades dos países em 

desenvolvimento: implicações para a saúde ambiental e equidade. Jornal da Saúde Urbana, 

84:109–117. 

• Dixon J, Omwega AM, Friel S, Burns C, Donati K, Carlisle R (2007) - As dimensões da equidade 

na saúde dos sistemas de alimentação urbana. Jornal da Saúde Urbana, 84:118–129. 

• Pridmore P, Thomas L, Havemann K, Sapag J, Wood L (2007) - Capital social e urbanização 

saudável no mundo globalizado. Jornal da Saúde Urbana, 84:130–143. 

• Leitmann J (2007) - Cidades e catástrofes: aprender com a resposta pós-catástrofes na Indonésia. 

Jornal da Saúde Urbana, 84:144–153. 

• Burris S, Hancock T, Lin V, Herzog A (2007) – Estratégias emergentes para uma governação 

urbana saudável. Jornal da Saúde Urbana, 84:154–163. 

• Barten F, Mitlin D, Mulholland C, Hardoy A, Stern R (2007) Abordagens integradas aos 

determinantes sociais da saúde para reduzir as injustiças na saúde. Jornal da Saúde Urbana, 

84:164–173. 

 

Sistemas de Saúde  

• Rede de Conhecimento sobre Sistemas de Saúde (2007). Relatório Final. Relatório Final da Rede 

de Conhecimento sobre Sistemas de Saúde da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

 

Análises sistemáticas da literatura 

• De Maeseneer J, Willems S, De Sutter A, Van de Geuchte I, Billings M (2007) - Cuidados 

primários de saúde como estratégia para chegar a cuidados mais justos. 

• George A (2007) - Recursos humanos para a saúde: uma análise do género. 

• Gilson L (2007) – Que tipo de liderança e de gestão do sistema de saúde serão necessárias para 

resolver as injustiças na saúde, e de que modo poderão ser criadas e sustentadas? 

• Gilson L (2007) – Necessidades de gestão política para as mudanças na esfera da saúde destinadas 

a promover a equidade. 

• Hanefeld J, Spicer N, Brugha R, Walt G (2007) - Qual o impacto das iniciativas mundiais de saúde 

sobre a equidade na saúde? Que estratégias podem ser criadas para aumentar o seu impacto 

positivo e minimizar os impactos negativos? 

• Mackintosh M (2007) – Planeamento e regulação dos mercados: forças, fraquezas e interacções na 

prestação de cuidados de saúde menos injustos e de melhor qualidade. 

• Mills A (2007) – Estratégias para atingir a cobertura universal: há lições recolhidas em países de 

rendimento médio? 

• Musuka G, Chingombe I (2007) – Criação de sistemas nacionais de saúde mais justos centrados 

nas pessoas: o papel do parlamento e das comissões parlamentares para a saúde na África Oriental 

e Austral. 

• KN, Agência da Saúde Pública do Canadá e Sistemas de Saúde (2007) – Sectores cruzados: 

experiências da acção intersectorial, política social e saúde. 
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• Vega-Romero R, Torres-Tovar M (2007) – Papel da sociedade civil na criação de um sistema de 

saúde mais justo. 

 

Estudos de casos a nível nacional e regional  

• Balabanova D (2007) – Reforma do sector da saúde e equidade na transição. 

• Chetty K (2007) – Políticas de cuidados de saúde promotoras de equidade na África do Sul. 

• Dubowitz T, Anthony R, Bird C, Cohen D, Lurie N (2007) – Uma experiência nos EUA: 

desigualdades na saúde num cenário de rendimento elevado. 

• Infante A (2007) – Reformas do governo pós-militar no Sistema de Saúde do Chile. 

• Laurell AC (2007) – Garantia de acesso universal a cuidados de saúde: uma experiência do 

governo da Cidade do México. 

• Meng Q (2007). Criar e implementar Políticas de cuidados de saúde promotoras de equidade na 

China. 

• Perera MALR (2007) – Acção intersectorial para a saúde no Sri Lanka. 

• Ranson K, Poletti T, Bornemisza O, Sondorp E (2007) – Promover a equidade na saúde nos países  

fragilizados por conflitos. 

• Tangcharoensathien V, Prakongsai P, Limwattananon S, Patcharanarumol W, Jongudomsuk P 

(2007) – Atingir a cobertura universal na Tailândia: que lições a retirar? 

 

Estudos de casos sobre o papel dos parlamentares para a promoção da equidade na saúde 

• Chebundo B (2007) – O exercício orçamental revisto no Zimbabwe e o impacto da sua abordagem 

de inclusão de todas as partes interessadas e o modo como o envolvimento da EQUINET e de 

outros interessados contribuiu para se conseguir uma distribuição equitativa dos recursos da saúde.  

• Chebundo B (2007) – Como as comissões parlamentares para a saúde ultrapassaram obstáculos 

com a criação de pressões sustentadas e coordenadas a favor da saúde, através de uma colaboração 

regional na África Oriental e Austral.  

• Trust de Sistemas de Saúde (2007) – Como os parlamentares conseguiram usar o processo 

orçamental para tornar visíveis as desigualdades nas prestações de saúde e para promover a sua 

distribuição equitativa na África do Sul. 

• Mugisha F (2007) – O trabalho do Nairobi Equity Gauge com os parlamentos.  

 

Condições Prioritárias de Saúde Pública – (em preparação) 

 

Medições e Dados Factuais  

• Kelly MP, Bonnefoy J, Morgan A, Florenzano F, Friel S, Houweling TAJ, Bell R, Taylor S, 

Simpson S (2006). Guia para a Rede de Conhecimento destinado à apresentação de relatórios e 

de dados factuais sobre os determinantes sociais da saúde. Documento de referência da Rede de 

Conhecimento das Medições e Dados Factuais da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde.  
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• Kelly MP, Bonnefoy J, Morgan A, Florenzano F (2006) -  Criação da base de dados sobre os 

determinantes sociais da saúde. Documento de referência da Rede de Conhecimento das Medições 

e Dados Factuais da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

• Rede de Conhecimento das Medições e Dados Factuais (em preparação) – Promoção de normas 

para uso das medições e dados factuais na elaboração de políticas e programas de resposta aos 

determinantes sociais de saúde – orientações e recomendações da Rede de Medições e Dados 

Factuais (MEKN). Documento de referência da Rede de Conhecimento das Medições e Dados 

Factuais da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

 

Outras questões fundamentais 

Para além das principais áreas temáticas investigadas pelas Redes de Conhecimento, foram 

investigados outros factores fundamentais que contribuem para as desigualdades na saúde, 

embora com menos profundidade, tendo sido preparados documentos de debate e artigos de 

jornal revistos por pares, com base na síntese de dados existentes sobre determinado tópico. 

Estas outras questões fundamentais incluem a migração, a educação, a ajuda, o 

envelhecimento, a saúde mental, a educação para a saúde, os povos indígenas, a alimentação e 

a nutrição, a violência e os conflitos, o álcool e o tabaco, os cenários rurais e o ambiente. 

 

• McMichael AJ, Friel S, Nyong A, Corvalan C (em preparação) – Alterações ambientais mundiais e 

saúde das pessoas: implicações nas desigualdades da saúde, na política social e nas profissões da 

saúde. Documento encomendado pelo British Medical Journal. 

• Friel S, Chopra M, Satcher D (em preparação) - Distúrbios do Peso: respostas políticas justas à 

epidemia mundial da obesidade. Documento encomendado pelo British Medical Journal. 

• Gwatkin D, Taylor S, Marandi SA (em preparação) – Determinantes sociais da saúde e a 

concepção de programas de saúde para os pobres. Documento encomendado pelo British Medical 

Journal. 

• McCoy D (em preparação) – Para além dos micróbios – os determinantes sociais das doenças 

infecciosas exigem uma resposta social. Documento encomendado pelo British Medical Journal. 

• Taylor S (2006). Documento de trabalho sobre violência e traumatismos. Comissão dos 

Determinantes Sociais da Saúde, University College London.  

• Determinantes sociais e saúde indígena: a experiência internacional e as suas implicações 

políticas. Relatório do Simpósio Internacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde Indígena, 

Adelaide, 29–30 de Abril de 2007 para Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

• Nettleton C, Napolitano DA, Stephens C (2007). Panorama do conhecimento actual dos 

determinantes sociais da saúde indígena. Documento de Trabalho, Comissão dos Determinantes 

Sociais da Saúde. 

• Watts S, Siddiqi S, Shukrullah A, Karim K, Serag H (2007) - Determinantes sociais da saúde nos  

países em  conflito: a perspectiva do Mediterrâneo Oriental. Documento de referência, Comissão 

dos Determinantes Sociais da Saúde. 
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• Butler R, Cohen B (2006) - Carta aberta sobre o envelhecimento do Painel sobre Determinantes 

Sociais da Saúde e Mortalidade dos Adultos, USA. 

• Satcher D, Friel S, Bell R (em preparação). O impacto das catástrofes sobre a saúde mental: 

naturais e provocadas pelo homem. Documento apresentado ao JAMA.  
• Golkari A, Forde I (2007) – Determinantes sociais das intervenções de saúde: Custo financeiro 

directo. Documento de referência, Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. 

• De Maeseneer J, Boelen C, Sewankambo N, Marandi SA, Luboga S (em preparação) – Como 

poderão os planos de estudos para o pessoal de cuidados de saúde dar resposta aos determinantes 

sociais da saúde? Documento apresentado ao PLoS Medicine. 

 

Compreender a forma como os factores contextuais contribuem para a saúde e a equidade na 

saúde está a ser explorado especificamente por duas redes regionais, a dos países nórdicos e a 

da Ásia.  

 

Desde 2005, está a ser efectuado um projecto multi-países, como contributo para a CSDH. O 

trabalho, intitulado A experiência nórdica – Estados-providência e saúde pública, tem sido 

orientado pelo Centro de Estudos para a Equidade na Saúde (CHESS), Universidade de 

Estocolmo e Instituto Karolinska. A colaboração inter-países inclui a Dinamarca, Finlândia, 

Islândia, Noruega e Suécia e reúne investigadores colaboradores de Medicina Social, 

Universidade de Copenhaga, Instituto Dinamarquês para a Investigação Social, Copenhaga; 

STAKES, Helsínquia, Departamento de Saúde Pública, Universidade de Helsínquia; Centro 

de Investigação de Saúde Ocupacional e Vida Activa, Reykjavik; Universidade de Oslo, 

NOVA, Oslo; e Instituto para Estudos de Futuros, Estocolmo. O Projecto NEWS procura 

reunir “conhecimentos históricos e sociológicos acerca do desenvolvimento do Estado-

providência e da variação trans-nacional ”com“ os conhecimentos da saúde pública sobre os 

determinantes sociais da saúde, a saúde das populações e as desigualdades na saúde”.  

 

A rede asiática está a ser orientada a partir da Escola Superior de Medicina da Universidade 

de Tóquio, Japão. A colaboração inter-países inclui a China, China (Hong-Kong, Região 

Administrativa Especial), China (Província de Taiwan), Japão e República da Coreia. Esta 

rede tem como finalidade partilhar os conhecimentos sobre o modo como os seguintes 

factores podem ter contribuído para a experiência sanitária destas sociedades: a rápida 

explosão demográfica (Japão, seguido pela China e pela República da Coreia), a drástica 

mudança na economia e respectivos problemas sociais e ambientais, o mito de um estado de 

saúde relativamente bom in macro, mas de sustentabilidade questionável, culturas comuns 

mas distintas e heterogeneidade histórica, política e a nível dos sistemas de cuidados de saúde. 
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Vertentes de trabalho nos países  

O principal objectivo das vertentes nacionais de trabalho da CSDH é promover, demonstrar, 

implementar e institucionalizar políticas e programas de acção sobre os determinantes sociais. 

Este trabalho pretende melhorar o papel de liderança dos governos, para que estes actuem 

sobre os factores sociais que influenciam a saúde e a equidade na saúde. 

 

A acção ao nível de país continuará a ser um dos principais veículos para usar os vastos dados 

factuais da Comissão, implementar as recomendações da Comissão e promover a 

compreensão e o entendimento dos determinantes sociais da saúde, junto dos líderes políticos 

e dos outros interessados a nível mundial, após o encerramento formal da Comissão, em Maio 

de 2008.  

 

A CSDH está a colaborar com um pequeno número de países parceiros (abaixo indicados), 

para apoiar a criação de políticas nacionais destinadas a reduzir as desigualdades na saúde, 

através da acção inter-governamental sobre os determinantes sociais da saúde.  

 

 

• Região da OMS • Países Parceiros 

• África • Quénia 

• Moçambique 

• Américas • Bolívia 

• Brasil 

• Canadá 

• Chile 

• Sudeste Asiático • Sri Lanka 

• Europa • Suécia 

• Reino Unido 

• Mediterrâneo Oriental • República Islâmica do Irão 

 

É fundamental um compromisso claro do Chefe de Estado para melhorar a saúde e reduzir as 

desigualdades na saúde, em cada país, para se levar a cabo uma agenda nacional sobre saúde e 

equidade na saúde. Foram identificados neste processo e adoptados pelos países quatro passos 

essenciais os quais que definem a base de um trabalho estruturado com Países parceiros: (i) 

diagnóstico e avaliação da situação da equidade na saúde; (ii) melhoria o sistema de saúde, 

corrigindo as desigualdades na saúde criadas pelo próprio sistema, estabelecendo metas ou 
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objectivos nacionais para a saúde e a equidade na saúde e reforçando os sistemas de 

informação sanitária; (iii) a acção intersectorial no seio do governo, para dar resposta aos 

determinantes sociais da saúde; e (iv) conhecimentos de fronteira, ou abrir novas vias no 

nosso entendimento dos determinantes sociais da saúde e da equidade na saúde.  

 
Alguns outros países estão também a trabalhar em cooperação com a Comissão, embora 

através de uma abordagem menos formalmente estruturada do que a dos Países Parceiros. Os 

escritórios regionais da OMS iniciaram igualmente um importante trabalho, começando pela 

criação de um ponto focal regional para os determinantes sociais da saúde. Os escritórios 

regionais estão envolvidos numa diversidade de actividades dos determinantes sociais da 

saúde, como apoiando as análises iniciais da informação sobre equidade (Escritório Regional 

Africano da OMS (AFRO), Escritório Regional do Sudeste Asiático (SEARO), Escritório 

Regional do Mediterrâneo Oriental (EMRO) e Escritório Regional do Pacífico Ocidental 

(WPRO)) ou então trabalhando directamente com os países na criação de instrumentos e 

promoção de políticas dos determinantes sociais da saúde (Escritório Regional das Américas 

(AMRO) e Escritório Regional da Europa (EURO)).  

 

As análises preliminares dos the country stream of work indicam um impacto nas seguintes 

áreas gerais. 

• Para os países com menos experiência em responder formalmente aos determinantes 

sociais da saúde através da política intersectorial, como é o caso da maioria dos países na 

Região Africana, a vertente nacional de trabalho da CSDH promoveu o interesse político 

pelos determinantes sociais da saúde e impulsionou o processo para a criação de políticas, 

apoiando a análise preliminar da equidade na saúde e os determinantes sociais da saúde 

relevantes para o país.  

• Para os países com alguma experiência anterior em realçar a equidade na saúde, como o 

Brasil e o Chile, o trabalho gerou um apoio político considerável para a abordagem dos 

determinantes sociais da saúde, tendo levado à criação de novos mecanismos e estruturas 

institucionais de promoção do desenvolvimento da política intersectorial e de melhorias 

dentro do sistema de saúde.  

 

Colaboração entre os Ministérios da Saúde do Brasil e do Chile  

Após a reunião sobre o trabalho com a Comissão da Sociedade Civil da América Latina, 

em Abril de 2007, o Presidente do Brasil, Luís Inácio da Silva, visitou o Chile. Durante a 

visita, os ministros da saúde de ambos os países assinaram um protocolo reforçado pela 

semelhante visão dos seus países sobre a saúde e os seus determinantes sociais, políticos e 

económicos – e como deveriam articular-se com o resto do mundo. O Presidente do Brasil 
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afirmou: “A integração da América do Sul não é um jogo de palavras académico. Sem 

integração, não poderemos conhecer o verdadeiro potencial da América Latina”. Durante 

os debates, ambos os ministros focaram a promoção e o desenvolvimento da cooperação 

relativa às políticas sobre o género e os determinantes sociais, a participação dos cidadãos 

e à gestão participativa na saúde.  

 

• Para os países com significativa experiência nesta área, como o Canadá, Suécia e Reino 

Unido, o trabalho facilitou a partilha interpaíses das lições, assim como iniciativas 

conjuntas de investigação, tais como investigar as experiências internacionais na acção 

intersectorial e a decisão política integrada para a saúde, integrando mais de 20 países de 

rendimento alto, médio e baixo. Estão ainda a expandir o conhecimento de fronteira no 

entendimento dos determinantes sociais da saúde e na equidade na saúde, através, por 

exemplo, avaliando a eficácia na economia e na equidade da acção das cúpulas sobre os 

determinantes da saúde.  

 

 

 

 

 

Acção intersectorial e política integrada para promover a saúde e a equidade na saúde 

Os determinantes sociais da saúde são transversais em relação a todos os sectores 

governamentais, exigindo, por isso, uma acção intersectorial integrada. A saúde é da 

responsabilidade de todo o governo e não apenas dos ministros da saúde. Esta premissa 

comporta indubitavelmente alguns desafios. O Parceiro Canadiano, liderado pela Agência de 

Saúde Pública do Canadá, iniciou uma actividade de recolha de resultados mais ou menos 

bem sucedidos para incentivar a acção intra-governamental para a saúde e equidade na saúde. 

Ao usar os estudos de caso, a iniciativa revelará: a natureza dos desafios políticos a encontrar 

pela acção intersectorial nos diferentes países; significativos factores contextuais; 

mecanismos usados para apoiar a acção intersectorial; os papeis dos vários actores; os 

subsequentes resultados sanitários e sociais; e as lições aprendidas. A iniciativa identificará 

mecanismos, instrumentos e estratégias necessárias ou que tenham provado serem úteis no 

planeamento intersectorial, assim como nas decisões políticas integradas para a saúde. 

 

O relatório da vertente de trabalho nacional terá um papel preponderante na aplicação das 

recomendações da Comissão, especificamente no que se refere: ao modo de incentivar e criar 

processos políticos intersectoriais para os determinantes sociais da saúde; ao modo como a 
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OMS pode estruturar melhor o apoio dos seus membros, para promover uma abordagem dos 

determinantes da saúde; ao modo de criar uma acção sustentada sobre determinantes sociais 

da saúde; e ao modo como os novos conhecimentos sobre os determinantes sociais da saúde e 

da equidade na saúde podem estimular a acção. 

 

Organizações da sociedade civil  

A vertente de trabalho Sociedade Civil da Comissão é fundamental para criar e usar os dados 

factuais sobre a acção relativa à equidade na saúde. A activa participação das organizações da 

sociedade civil no trabalho da Comissão destina-se a fornecer uma plataforma mundial para 

dar voz à sociedade civil, reforçar as capacidades das organizações da sociedade civil 

participantes, bem como fazer avançar as agendas da sociedade civil, relativamente aos 

determinantes sociais da saúde. A sociedade civil está a actuar desta forma, comprometendo-

se com as actividades em curso ao nível das bases que focam os determinantes sociais da 

saúde. A sociedade civil está ainda a criar uma maior dinâmica para apoiar a abordagem dos 

determinantes sociais da saúde, ajudando a fortalecer a voz que advoga e actua em prol de 

uma abordagem dos determinantes sociais para a equidade na saúde, usando os dados factuais 

e as recomendações da CSDH.  

 

Especificamente através dos esforços desta vertente de trabalho, a Comissão está posicionada 

em muitos países em todo o mundo e tem conseguido que alguns movimentos sociais 

anteriormente desligados estabeleçam agendas comuns de trabalho, reforçando a sua 

advocacia e capacidades de fazer lobbying. Esta vertente de trabalho contribui ainda para o 

desenvolvimento de dados factuais, através do estudo de casos nas áreas temáticas da Rede de 

Conhecimento e ainda contribuindo com os ensinamentos da sociedade civil sobre o modo de 

efectuar mudanças sociais através do participação comunitária, advocacia e outros aspectos 

dos movimentos da sociedade civil. 

 

As estratégias da vertente da Sociedade Civil da CSDH foram desenvolvidas através de 

processos consultivos conduzidos por grupos da sociedade civil, em quatro regiões do mundo 

(África, Ásia, Mediterrâneo Oriental e América Latina/Caraíbas). As organizações da 

sociedade civil que participam na CSDH conduzem um processo assente no conhecimento e 

na experiência nas suas organizações e comunidades, para aprender com o nível comunitário e 

promover uma acção nacional moldada pelos conhecimentos e preocupações da sociedade 

civil. 

 

Facilitadores da sociedade civil  
Região Africana 
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Mwajuma Masaiganah, EQUINET (masaigana@africaonline.co.tz). 

Patrick Mubangizi Tibasiimwa, Coordenador, Acção Internacional para a Saúde, África 

(pmubangizi@haiafrica.org). 

Diouf Amacodou, Conselho das Organizações Não Governamentais de Apoio ao Desenvolvimento 

(CONGAD) (congad@sentoo.sn). 

  

Região das Américas  

Maurício Torres, ALAMES (coordinadorgeneralalames@yahoo.es). 

Walter Varillas, Red Salud y trabajo (wvarillas@gmail.com). 

Alicia Muñoz, ANAMURI – CLOC (jany.conron@tiscali.nl). 

 

Região do Sudeste Asiático  

Amit Sen Gupta, Movimento para a Saúde das Populações, Índia (ctddsf@vsnl.com). 

Prem John, Rede de Acção para a Saúde Comunitária (ACHAN) e PHM, Índia (prem_john@vsnl.net). 

 

Região do Mediterrâneo Oriental  

Alaa Ibrahim Shokralla, Associação da Saúde e do Desenvolvimento Ambiental (AHED) 

(alaashuk@yahoo.com). 

Hani Serag, Associação da Saúde e do Desenvolvimento Ambiental (AHED) (hpsp@ahedegypt.org). 

 

 
Algumas das principais questões que emergem do trabalho da sociedade civil até hoje: 

1. Os actuais modelos de desenvolvimento (tanto a nível nacional como internacional) estão 

inerente e exponencialmente a gerar injustiças. 

2. Incluindo os excluídos, é essencial usar a abordagem do “direito à saúde” em políticas 

públicas participativas, se se quiser responder aos determinantes sociais da saúde com 

novas políticas ética e politicamente legitimadas e eficazes.  

3. O que é inovador e encorajador na Comissão é a ênfase, especialmente quando a CSDH 

está a desempenhar essa função, na recolha dos dados sobre aquilo que resultou.  

4. Tanto os Estados como a sociedade civil são actores essenciais e indispensáveis, assim 

como as agências do desenvolvimento, as academias e os meios de comunicação, entre 

outros. É preciso uma acção conjugada para se ter impacto nos determinantes sociais 

estruturais e, consequentemente, na redução das injustiças na saúde.  

 

Relatórios da sociedade civil e documentos de referência (a partir de Junho de 2007) 

• CSDH, Sociedade civil (2007). Relatório da Sociedade Civil. Preparado para a Comissão dos 

Determinantes Sociais da Saúde. 
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Estudos de casos (preparado com o patrocínio da Rede de Conhecimento dos Sistemas de Saúde da 

Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde) 

• Cuevas JH (2007) - Saúde e autonomia: o caso de Chiapas (México). 

• Mbombo N (2007) – Formar e manter as capacidades, a representatividade, a legitimidade, a 

diversidade e a voz da sociedade civil, de forma a conseguir um compromisso autêntico, de baixo 

para cima, eficaz e informado: estudo de caso de uma organização de base comunitária (CBO), 

num bairro negro clandestino, na África do Sul. Estudo de caso encomendado pela Rede de 

Conhecimento dos Sistemas de Saúde da Comissão da OMS para os Determinantes Sociais da 

Saúde. 

• Musuka G, Chingombe I (2007) – Participação da sociedade civil na implementação do programa 

para a acção intersectorial sobre equidade na saúde e acção intersectorial para a saúde: um estudo 

de caso da Rede de Saúde da Sociedade Civil da África Oriental e Austral. Estudo de caso 

encomendado pela Rede de Conhecimento dos Sistemas de Saúde da Comissão da OMS para os 

Determinantes Sociais da Saúde. 

• Nazarit PS (2007) – Contributo efectuado pelos movimentos de mulheres e feministas para a 

equidade na saúde: a experiência chilena. Estudo de caso encomendado pela Rede de 

Conhecimento dos Sistemas de Saúde da Comissão da OMS para os Determinantes Sociais da 

Saúde. 

• Ochoa FR, Visbal LA (2007) - Sociedade civil e sistema de saúde em Cuba. Estudo de caso 

encomendado pela Rede de Conhecimento dos Sistemas de Saúde da Comissão da OMS para os 

Determinantes Sociais da Saúde. 

• Peren HI (2007) – O reviver da medicina Maia e impacto para o seu reconhecimento social e 

político (na Guatemala).  

• Rusike I (2007) – Promoção da equidade e dos determinantes sociais da saúde pela sociedade civil, 

através do seu envolvimento na governação dos sistemas de saúde: caso do Grupo de Trabalho 

Comunitário para a Saúde no Zimbabwe. Estudo de caso encomendado pela Rede de 

Conhecimento dos Sistemas de Saúde da Comissão da OMS para os Determinantes Sociais da 

Saúde. 

 

Iniciativas mundiais 

Dado que o que acontece nos países é, cada vez mais, influenciado pelas receitas políticas das 

instituições mundiais, a Comissão está francamente empenhada em actuar com esses actores. 

A multilateralidade justa e inclusiva representa a melhor solução, quer para uma governação 

eficaz a nível dos problemas globais partilhados – incluindo a saúde mundial e a equidade na 

saúde – quer como a base mais segura para que os países beneficiem da globalização, sem 

deixarem de proteger a flexibilidade da sua política interna. 

 

A abordagem da Comissão às instituições mundiais destina-se a estabelecer o diálogo, a 

aprender com as experiências, a empenhar-se nos debates da política e a criar abordagens 
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partilhadas para os determinantes sociais da saúde. São aproveitadas oportunidades para 

participar com as instituições mundiais nas áreas de interesse comum que surgem dos 

conhecimentos gerados pelas vertentes de trabalho, através da afiliação dos Comissários e 

membros da Rede de Conhecimentos. A Comissão opera para chegar ao conhecimento e 

entendimento do modo como actua o impacto das instituições mundiais sobre a saúde e as 

desigualdades na saúde, no seio dos países e entre eles.  

 
A Comissão tem estado a trabalhar com os parceiros da sociedade civil, da OMS e com os 

representantes dos países no G8 para colaborar com a presidência em 2007 e seu interesse nas 

questões do género, VIH/SIDA, África, crescimento e sistemas de saúde. As agências das 

Nações Unidas são parceiros fundamentais, individualmente através da liderança da OMS, e 

numa perspectiva de futuro para aumentar a coerência transectorial ao abrigo da agenda das 

reformas. Também as instituições internacionais financeiras, particularmente o Banco 

Mundial, têm muito a oferecer à Comissão e, cremos nós, muito a ganhar. Neste âmbito, os 

debates prévios estabeleceram as bases para futura cooperação, à medida que o Banco 

Mundial inicia uma nova estratégia para a saúde.  

 

Os doadores bilaterais, as organizações filantrópicas privadas, as agências não 

governamentais internacionais e mundiais e os movimentos sociais estão todos directamente 

implicados na produção de uma saúde melhor. A Comissão procura fornecer a esses actores 

dados factuais para o valor e eficácia da acção das cúpulas sobre os determinantes da saúde, 

sublinhada não apenas por argumentos económicos, mas também pelo princípio da equidade 

inerente aos seus mandatos. A Comissão reconhece o crescente papel significativo das 

instituições regionais, quer os bancos de desenvolvimento quer os fóruns políticos. Para além 

disso, a Comissão reconhece a importante influência do sector empresarial sobre os 

determinantes sociais da saúde.  

 

 

Actividades com a OMS 

Na 7ª reunião de Comissários, em Genebra, em Janeiro de 2007, a recém eleita Directora-

Geral da OMS, Drª. Margaret Chan, encontrou-se com os Comissários e reafirmou o seu forte 

apoio ao trabalho da Comissão. A OMS está mandatada para ser a principal voz a nível 

mundial na advocacia da saúde em todo o mundo e tem um papel vital no seu trabalho com os 

governos e a sociedade civil, construindo alianças com todas as instituições mundiais, e 

falando francamente e sem medo para colocar inequivocamente a equidade na saúde como um 

bem público mundial e como uma meta social. Dado que a meta de atingir resultados mais 

justos na saúde, dentro e entre os países, exige uma acção a nível mundial, regional, nacional, 
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local, familiar e individual, a OMS encontra-se numa posição única para defender novas 

abordagens à governação mundial para a saúde. Em simultâneo, a Comissão actua como um 

trampolim para restabelecer a visão de Alma-Ata dentro da OMS, como base para o 

desenvolvimento dos sistemas de saúde no século XXI. É essencial a participação da 

sociedade civil no desenvolvimento, implementação e avaliação da agenda global da saúde. 

 

A Comissão funciona no seio da OMS para integrar os determinantes sociais da saúde nas 

políticas e programas a nível regional e nacional, como acima se referiu. Esta tarefa foi 

intensificada em inícios de 2007, com a criação da Rede de Conhecimento das Condições 

Prioritárias de Saúde Pública (PPHC). A PPHC é uma larga rede que se estende através de 

departamentos, de escritórios regionais e de representações da OMS nos países, envolvendo 

gestores de programas nacionais e instituições de ensino. Apresentam-se em seguida as 

prioridades desta rede para as condições de saúde pública. 

 

Departamento da OMS/SEDE    Condição de saúde pública  
Controlo das Doenças Tropicais Negligenciadas  Serviço das doenças 

negligenciadas  
Saúde e Desenvolvimento da Criança e do 
Adolescente  

Saúde infantil 

Vacinas, Vacinação e Produtos Biológicos Doenças evitáveis pela 
vacinação 

Tornar a Gravidez mais Segura  Saúde maternal  
Saúde Reprodutiva e Investigação  Saúde reprodutiva  
Programa de Recuperação e de Transição  Recuperação da saúde  
Programa Mundial do Paludismo   Paludismo  
Departamento do VIH VIH/SIDA 
Travar a TB  Tuberculose 
Doenças Crónicas e Promoção da Saúde  Diabetes 
Doenças Crónicas e Promoção da Saúde Doenças cardiovasculares  
Doenças Crónicas e Promoção da Saúde Saúde oral  
Iniciativa de Luta Anti-Tabágica  Distúrbios relacionados com o 

tabaco  
Saúde Mental e Abuso de Substâncias 
Psicoactivas 

Saúde mental  

Saúde Mental e Abuso de Substâncias 
Psicoactivas 

Distúrbios relacionados com o 
álcool 

Nutrição para a Saúde e o Desenvolvimento Malnutrição infantil 
Prevenção da Violência e de Traumatismos Traumatismos 
Segurança Alimentar Doenças de origem alimentar  

 

A tarefa da PPHC divide-se em três fases alargadas: 

1. Análise de programas na perspectiva da equidade na saúde.  

2. Identificação de pontos de entrada para intervenções e desenvolvimento de 

intervenções. 
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3. Criação de medidas para dirigir e implementar programas de saúde pública que sejam 

sensíveis aos determinantes sociais da equidade na saúde. 

 

Através do seu trabalho, a Rede de Conhecimentos PPHC usará os dados factuais criados por 

outras Redes de Conhecimentos e áreas de actividade da Comissão.   
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