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• A determinação social da saúde é um instrumento 
analítico, não necessariamente se vincula a políticas 
públicas e sociais.

• Trata-se,  sobretudo, de um aporte teórico das 
relações entre o social e a saúde, que se constitui 
como uma referência conceitual que pode servir 
como elemento para configurar tais políticas.



• O Modelo da CDSS considera dois tipos de 
determinantes sociais de saúde: determinantes 
estruturais e intermediários.

• Vamos nos deter aqui somente nos estruturais que 
pretendem mostrar como as sociedades estão 
organizadas com políticas e programas sociais 
fracos, acordos econômicos injustos e política de 
má qualidade.

• Haveria elementos estruturais atuando dentro dos 
países sob a tutela dos correspondentes governos, 
mas também entre países por efeitos da 
globalização (sem qualquer crítica mais densa a 
essa perspectiva).   





• Então, há mecanismos que geram e reforçam a 
hierarquia social, mediante os fatores contextuais : 

• - cultura e valores sociais;
• - políticas públicas de educação, assistência médica, 

água, saneamento;
• - políticas sociais que envolvem emprego, bem-estar 

social, posse de terra e moradia;
• - políticas macroeconômicas, como políticas fiscais, 

monetárias, de comércio, e configuração do contexto 
laboral;

• - formas de governança quanto aos mecanismos de 
participação social da sociedade civil, prestação de 
contas e transparência da administração pública e 
padrões de discriminação;

• - condições epidemiológicas, especialmente, epidemias 
que afetem a estrutura social.





• Segundo Borde (2014), há discrepâncias entre o 
relatório final da CDSS e o marco conceitual.

• Na proposta final, há determinantes estruturais 
distintos dos que foram indicados no marco 
conceitual.

• Isto traz sérias confusões no uso dos termos e 
altera as hierarquias dos esquemas.

• O caso é evidente na tipificação hierarquizada dos 
estratificadores da posição socioeconômica.



• No marco,  distingue-se classe social, gênero e etnia 
(racismo) da educação, ocupação e renda (que é 
configurada pela ocupação, que por sua vez é definida 
pela educação).

• No relatório, desaparecem as hierarquias e os termos 
‘classe social’ e ‘racismo’.

• Assim, temos esta versão simplificada e 
descomprometida: a posição social é descrita por 
educação, ocupação, rendimento, gênero, etnia/raça.

• ‘Classe social’, ‘estrato social’ e ‘status social’ são 
usados de forma explicitamente equivalente, sendo 
todas subsumidas sob a expressão ‘posição 
socioeconômica’.

• Para se referir às 3 dimensões weberianas de classe 
social (classe, status e poder).           





• Além disto, há uma questão aparentemente 
linguística, mas que não é linguística : os 
‘determinantes’ e a ‘determinação’ social da saúde.

• Na teoria da determinação há uma determinada 
teoria da sociedade subjacente à uma compreensão 
sócio-histórica da relação da saúde e da 
correspondente sociedade.

• Na epidemiologia que configura a conceptualização
dos determinantes, há uma  conversão de 
elementos sócio-históricos em fatores objetiváveis, 
operacionalizáveis como variáveis e indicadores 
para funcionamento em dispositivos analíticos 
empiricistas.



• Ocorrem apagamentos das complexas dinâmicas na 
geração de desigualdades em saúde em termos 
históricos, políticos, econômicos e sociais.   

• Temos um enfoque funcionalista dos 
determinantes, onde falta a consideração de 
questões políticas e econômicas proveniente das 
relações globalitárias.

• Há uma perspectiva de fatores considerados causais 
baseados em indicadores sociais (como os 
indicadores de renda) a partir de estudos 
delimitados nacionalmente.





• O princípio da causalidade aparece como uma razão 
organizadora do mundo, como uma conexão linear, 
não-complexa, unívoca e dimensionável.

• Parte-se de um conceito de causa que se alicerça na 
identificação de eventos estanques, que teriam 
ligações unidirecionais, necessárias, específicas, em 
condições de produzirem o desfecho.

• Este dispositivo é capaz de funcionar a contento no 
estudo das dinâmicas de doenças transmissíveis, 
mas se mostram limitados para compreender as 
complexidades da reprodução social das sutuações
de saúde.



• Como transformar os aspectos intrincados da vida 
social que não podem ser isolados em fatores 
separados, sem perder as correspondentes 
significações quando se buscam os mecanismos 
causais?

• Há uma descontextualização da historicidade dos 
processos de adoecimento

• No sistema-mundo, as desigualdades sociais podem 
aumentar ou diminuir conforme as variações das 
relações com o mercado global e as respectivas 
variações do contexto laboral e das políticas de 
proteção social de acordo com ditames econômicos 
e financeiros.        





• Excessos do individualismo que minam as possibilidades dos 
laços sociais e da solidariedade quanto a um modo viver 
como equivalentes que faça jus à pertença a um mundo 
comum.

• Será que somente conseguiremos ser solidários diante do 
abismo? (Beck) 

• A ação insidiosa de indústrias de alimentos, tabaco, álcool 
sobretudo em países de rendas mais baixas raramente é 
abordada no modelo dos determinantes sociais como um 
elemento importante que pode afetar a prevalência e a 
prevenção de doenças não-transmissíveis especialmente no 
precariado.

• Podemos incluir, também a indústria de produtos 
farmacêuticos que  se constitui como "determinante social de 
doenças" ao criar novas doenças (DHDA) e novas medidas 
hiperpreventivas  (pré-diabetes, pré-hipertensão, 
dislipidemias) que demandam gastos em saúde.



• Também há a difusão de uma ideia de "saúde 
insalubre" que participa ativamente das demandas 
de gastos que podem desequilibrar os recursos 
públicos para a saúde diante da necessidade de 
tecnologias de melhoramento para as pessoas, com 
a judicialização de ações voltadas para a saúde para 
determinadas doenças com medicamentos 
onerosos; 

• O campo da  saúde se tornou um setor de produção 
e consumo importante na economia globalitária.





• Falta crítica ao comportamento de medo coletivo 
diante de ameaças epidêmicas e dos excessos da 
ideia de risco veiculados pela mídia (como no caso 
da gripe suína, gripe aviária). E, também, não 
aborda as iniquidades étnico-raciais.

• Enfim, uma crença no suposto poder de mudanças 
no âmbito da saúde, sem mudanças importantes ou 
coisas parecidas nas relações geradoras de 
precariedades em termos políticos, econômicos e 
sociais.



A pergunta deveria ser:  Se há desigualdades sociais em um certo contexto geográfico, o 
que está ocorrendo com as dinâmicas sociais, políticas, e, sobretudo, econômicas, em 
termos globais.
E não como o item que envolve o conhecido esquema circular de Dahlgren e Whitehead
(1991) como um anel de Saturno denominado ‘questões globais, condições 
socioeconômicas, culturais e ambientais gerais’



• Há uma versão de Barton e Grant (2006) que introduz um aspecto externo de um 
‘ecossistema global’ que inclui ‘estabilidade climática’ e ‘biodiversidade’.

• E, embaixo, à esquerda de quem olha, ‘macroeconomia, política, cultura e forças 
globais’ ... 




