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This  Report is a new international mandate 
to reinforce research and actions on social 

determinants of health by public health 
researchers and professionals







Constituição Federal, art. 196

• "a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visam a redução
do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.



A lei no 8.080 em seu artigo 3o:

• “A saúde tem como fatores
determinantes e condicionantes, entre
outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, o
transporte, o lazer e o acesso aos bens
e serviços essenciais; os níveis de saúde
expressam a organização social e
econômica do país”



Prevalence of undernutrition (<5 years) by family income and 
year of survey, 1974/5  - 2006/7

Lancet, 2011







Razões possíveis para a pouca relevância dos 
DSS nas políticas de saúde

• O peso das explicações biomédicas na saúde

• Teórico- Conceituais

• Questões relativas a atribuição de evidência aos estudos 
sobre os determinantes sociais

• Falácia Normativa (Bioética)

• Despolitização dos DSS





Thomas McKeown (1912-1978)



The biomedical approach

“Recent years have witnessed a heavy emphasis on
biomedical approaches to tackling global health
challenges. The biomedical model is oriented towards
the individual in illness and health. It focuses on the
immediate biological, and sometimes behavioural,
causes of illness and disease. The approach is largely
curative—to repair the ill body—but includes preventive
measures, such as mass immunisation programmes.”
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Teorias que relacionam a posição social e a 
saúde

►Produção Social da doença / Neo-
materialistas

►Psicossociais
►Capital Social
►Cultural-comportamental
►Curso da Vida



q Teorias da Produção Social da Doença / Neo-
materialistas

ØFocam a estratificação social e a divisão social do 
trabalho como causas das desigualdades

q Teorias psicossociais

ØPorque entre pessoas mesmo entre aqueles sem 
deprivação material o risco de adoecer está 
relacionado com a posição que ocupam na 
hierarquia social?
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Evidência 
• Evidência  tudo aquilo que pode ser usado para provar 

que uma determinada afirmação é verdadeira ou falsa.

• A evidência científica é uma prova que serve para 
apoiar ou contrariar uma teoria científica ou hipótese. 
Tal evidência é empírica e de acordo com o método 
científico. Normas para a evidência científica variam de 
acordo com o campo de investigação, mas a força de 
evidência científica baseia-se geralmente a solidez dos 
métodos utilizados e sobre os resultados gerados.



Hierarquia de evidência na área 
da saúde 

• Revisões sistemáticas e meta-análises
• Ensaios clínicos randomizados com resultados 

definitivos 
• Ensaios clínicos randomizados com resultados não-

definitivos 
• Estudos de coorte
• Estudos caso-controle
• Estudo de Prevalencia 
• Relatos de casos.
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Os estudos em DSS, apesar de sua importância, 
tem se se caracterizado por:

• 1. Um conjunto de premissas empíricas que identificam as 
circunstâncias socioeconômicas como as causas-finais ou "causas 
das causas "- dos desfechos em de saúde e das desigualdades em 
saúde.

• 2. Um conjunto de pressupostos normativos de que desigualdades 
sociais em saúde são injustas e, portanto, devem ser retificadas por 
uma questão de justiça social (com frequência, sem explicar o 
como!).
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