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DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE: O embate teórico e o direito asaúde"

Vera Maria Ribeiro Nogueira
Uníversídade Federal de Santa Catarína (UFSC)

DETERMI NANTES SOCIAIS DA SAÚDE: o embate teórico e o dlreíto El. saúde
Resumo: Este texto debate as tensóes existentes entre duas perspectivas interpretativas sobre os determinantes socíaís
da saúde e evidencia, no ámbito da acáo profissional, o impacto na garantia e na expansáo do direito a saúde em
decorréncía da adocáo de urna ou de outra perspectiva. Para tanto, refaz a trajetóna histórica e teórica dos determinantes
soctars, contextualíza o debate acerca do tema, apresenta os aspectos conceituaís e as dívergéncías ceníraís entre a
postcáo considerada herdetra do modelo epidemiológico norte-americano e a postcáo construida a partir da epidemiología
social latino-americana. Conclui destacando desafios e possibilidades as Unidades de Ensino de Servico Social visando
uma forrnacáo académica qualificada, tanto para a intervencáo quanto para as análises referentes as interfaces entre o
Servtco Social e a área da saúde.
Palavras-chave: Determinantes sociais da saúde, direito a saúde, política de saúde, acáo profissional.

SOCIAL DETERMINANTS IN HEALTHCARE: the meoretícal debate and the nght to healthcare
Abstract: This text debates the tensions between two interpretative perspectives about social determinants in healthcare
found in the realm of professíonal acnon, the impact on guarantees to and expansión of the right to healthcare due to the
adoption of one or the other. The study retraces the historic and theoretical trajectory of social determinants, contextualizes
the debate about the issue, presents the conceptual factors and the central disagreements between the position considered
to be inherited from the U.S. epidemiological model and the position constructed from Latin American social epidemiology.
It concludes by highlighting the challenges and opportunities for social service schools in providing qualified academic
education for both interventions as well as for analyses about the relationship between social service and healthcare.
Key words: Social determinants of healthcare, right to healthcare, healthcare policy, professional action.
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1 INTRODUCAo

Historicamente, o assistente social atuou
na Interface saúde - melo social, notablllzando-se
pela sua funclonalldade coadjuvante no tratamento
das enfermldades na medida em que o objeto
de intervencáo - a doenca, era reconstruido
pelo detentor do saber necessárlo á sua cura, ou
seja, o médico. Situava-se como um profissional
paramédlco, desempenhando a competencia
esperada e norteado pelo paradigma de atencáo que
orlentou o sistema nacional de saúde até a década
de 1980. Consolidado como hegemónico, o modelo
de atsncáo a doenca fol contestado, na década de
1970, pelo movlmento da reforma sanitária, que
propós um sistema de saúde construido com base
na unlversalldade, responsabllldade do Estado,
Integralldade e, especialmente, outra concspcáo
de saúde, entendendo-a como determinada
socialmente, concspcáo construida nos marcos da
epldemlologla social latino-americana. Na disputa
entre os deis projetos de saúde, antagónicos quanto
aos principios, valores e modelos sanltárlos, vence
o proposto pelo movlmento sarutario, sendo Inscrito
na Constítuícáo brasllelra de 1988. Entretanto, o
embate continua, poís ambos os projetos contém,
em 51, os pressupostos que dlstlnguem os projetos
societários. Por esta razáo, é de fundamental
Importancia especificar as distincóes entre o que
significa adotar a referencia dos determinantes
sociaís da saúde, ou da determínacáo social, como
nexos explicativos do processo saúde-doenca.

Como esperado, as inovacóes constitucionals
contemplam urna radical atteracáo no paradigma
de atsncáo samtária, com a concspcáo ampliada
de saúde. Em decorréncía, fol necessárlo revisar
o conteúdo e a Intenclonalldade das competencias
do asslstente social neste campo. Tal ocorreu náo
só porque o assistente social passa a integrar
legalmente o quadro dos profissionais de saúde,
mas principalmente para Incorporar, em seu
fazer cotidiano, os valores e principios adotados
na Constítuícáo brasllelra, coincidentes com os
principios do Código de Ética Proflsslonal dos
Asslstentes scctaís-.

A concretízacáo destes principios no espaco
sócio-ocupacional da saúde significou e significa
alterar acóes profissionais centradas na doenca para
acóes centradas prioritariamente na saúde, exlglndo
um repensar dos referenciais que balizam o fazer
proflsslonal. Por esta razáo, as ayoes executadas sob
o modelo da hegemonla medica sao resslgnlflcadas
e reconstruidas a partir do novo modelo, o qual
relaciona de maneira inequívoca o social com a
saúde. lmpós a exigencia de urna postura analítica,
critica e com densldade teórica, tendo como
pressupostos da ayao proflsslonal em saúde, em
sua dlmensáo ético-política, a determinacáo social
do processo saúde-doenca/necessidaoes socia ís
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em saúde; na dlmensáo teórico-metodológica, a
Importancia do referencial teórico relativo ao campo
critico das ciencias sociaís em saúde ; e a dlmensáo
técnico-operativa, constituida pela articulacáo das
competencias ético-política e teórico-metodológica
face as demandas do real.

Nos últimos cinco anos, o debate dos
determinantes sociaís destaca-se entre os estudiosos
e profissionais que atuam ou pesquisam a interface
entre ciencias sociaís e saúde. O retorno deste tema
na agenda da saúde no plano Internacional se deve
a reconquista, pela Orqanizacáo Mundial da Saúde
(OMS), de seu papel estratégico na orientacáo
do setor, substltulndo o Banco Mundial (BM), que
domlnou o cenárlo Internacional na década de
1990. A Comlssáo dos Determinantes de Saúde
(CDSS), aprovada na Assemblela da OMS, em
2004, e Instituida em 2005, retomou e Impulslonou a
producáo de conheclmento sobre o tema, Instigando
e favorecen do a multiplicacáo de pesquisas e
relatórios, moblllzando profissionais, gestores e
autoridades do campo sanltárlo. Esta enfase é
explicada pelo agravamento da sítuacáo de saúde
em nivel mundial, apresentada no longo Informe da
CDSS, publicado em 2008.

O relatórlo da Comlssáo expós as evidencias
dos determinantes sociaís na melhorla e garantla
de saúde das populacóes, as disparidades entre
os paises e no Interior dos paises, slnallzando
fortemente para a gravldade do problema sanitáno
em nivel global e alertando para a responsabllldade
do sistema económico face ao ocorrldo. Seu
conteúdo provocou a convocacáo de urna
Conferencia Mundial a respelto do tema, visando
sensibilizar a oplníáo pública Internacional, os
dirigentes de sistemas de saúde em todos os nlvels,
bem como autoridades governamentals dos paises
vinculados a Orqanizacáo das Nacóes Unidas
acerca das condicoes de Iniquidades em saúde e
da gravldade dos Indlces de morbl-mortalldade em
certas áreas do planeta. Náo sem razáo, os mals
empobrecidos e com altos Indlces de deslgualdade
económica, desigualdades na gestáo dos sistemas
e desigualdades na oferta de bens e servicos de
saúde.

Os documentos aportados como contribuicáo
académica a CDSS mostraram que a determinacáo
social do processo saúde dosnca "é urna área do
conhecimento que oscila entre o absolutamente
óbvio e o surpreendentemente oculto", em que pese
seu papel na orqanízacáo dos processos e modelos
de atsncáo a saúde. (FLEURY-TEIXEIRA, 2009,
p.1).

As producóes do periodo, no campo teórlco
metodológico e no campo político, tornaram
patentes as distintas vlsoes sobre os determinantes
sociais, seja na formutacáo de modelos de atsncáo
a saúde sedimentando urna determinada concspcáo
de saúde, tanto na definicáo das políticas, como
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na adocáo do modelo de atsncao e financiamento
ámbtto, como ainda no ámbíto da gestao dos
sistemas de saúde. Isto e, trouxeram a tona as
tensóes entre posicóes distintas, as quais, a partir
de um campo teórico definido, contemplam projetos
sanitários contrapostos que se filiam a uma tradicáo
universalista, pautada na garantia integral do direito
a saúde ou busca consolidar a saúde como um bem
privado, sujeito as leis do mercado.

Este debate está em aberto e merece entrar na
agenda dos assistentes sociais, na medida em que
a apreensáo critica sobre os determinantes sociais
da saúde viabiliza uma acáo mais efetiva frente
ás necessidades sociais, ampliando a garantia do
direito universal e integral á saúde. Há que se levar
em canta que a énfase nos determinantes sociais,
desde a Conferencia de Alma-Ata, favoreceu a
insercáo maisqualificada dos assistentes sociais no
campo da saúde, ainda que sob uma ótica limitada e
pontual, que precisa ser superada.

No Brasil, a urgencia de revisar o debate sobre
os determinantes sociais e imposta pela expressiva
e crescente presenca dos assistentes sociais nos
quadros profissionais do Sistema Único de Saúde
(SUS) - brasileiro. Portanto, há necessidade de
qualificar as suas acóes, com base em referencias
teóricas sólidas e um claro compromisso político
com as classes populares, atraves da íncorporacáo
da análise sobre o processo saúde-doenca derivada
do campo marxiano. A sedimentacáo do campo das
ciencias sociais em saúde, a partir de sua vertente
critica, ofereceu um vigoroso veio explicativo para a
questáo da deterrninacáo social do processo saúde
doenca, favorecendo a construcáo de referencias
analíticas úteis á profissáo. O eixo interpretativo
acerca da determinacáo social da saúoe-coenca
ainda tem frágil repsrcussáo entre a categoria
profissional, presente em currículos de apenas
algumas unidades de forrnacáo de assistentes
sociais'. Por este motivo, nao tem impacto na acáo
profissional, fato que contribui para ressaltar a
oportunidade atual da discussáo.

A oportunidade de aprofundar o debate,
com uma reflexáo mais acurada e crítica, decorre,
tarnbérn, da reaüzacáo. em outubro de 2011, no Rio
de janeiro, da Conferencia Mundial de Determinantes
Sociais da Saúde, reunindo estudiosos, gestores,
técnicos, alem de orqanizacóes nao governamentais
e governamentais dos paises integrantes da
Orqanizacáo das Nacóes Unidas. Mesmo
reconhecendo os limites das recomendacóss da
Conferencia, estas detem uma torca estratéqica
poderosa, subsidiando o discurso político em
torno dos determinantes sociais da saúde.
(ORGANIZAt;;.A.O MUNDIAL DA SAÚDE, 2011)

Pode-se afirmar a atualidade deste tema
tarnbém para o Servico Social na medida em que
um dos conferencistas convidados para uma das
plenárias do próximo Congresso Mundial de Servico

Social, a se realizar em julho próximo, em Estocolmo,
e o professor Michael Marmot, presidente da
Corníssáo Mundial dos Determinantes Sociais da
Saúde da OMS.

Alem do campo teórico, outros elementos
de ordem geopolítica e económica propiciaram
a retomada do discurso sobre os determinantes
sociais de saúde, presente em periodos históricos
anteriores, nao com esta denommacáo, mas com
conteúdos explicativos similares. Nos anos 2000
retoma-se o debate iniciado a partir da Conferencia
de Alma-Ata e se intensificam os esforcos, no
plano analítico, para ampliar o conhecimento e as
formas de intervencáo mais adequadas sobre os
determinantes sociais da saúde. Este revival foi
detonado pela crise capitalista iniciada nos finais
de 1970, na Europa, espraiando-se para os outros
continentes nos últimos anos de 1980 e inicio de
1990. As solucóes propostas pelos organismos de
financia mento e fomento aos Estados nacionais
para ajuste estrutural das economias, com destaque
para a posicáo do Banco Mundial, agravaram as
condicoes financeiras dos paises situados na franja
financeira do sistema mundial, com o retorno de
molestias já debeladas e o aumento exponencial
da morbi-mortalidade. Destacou-se, de forma cabal,
a assimetria entre paises ricos e pobres, e as
iniquidades no interior dos paises, as desigualdades
em saúde entre classe e etnias, decorrentes tanto
das precarias condicóes de vida, como do reduzido
acesso aos bens e servicos sanitários. Questoes
centrais, tais como "por que alguns adoecem e
morrem de uma forma e outros nao", conduziram a
própria Orqanizacáo Mundial da Saúde a reconhecer
o impacto do económico sobre a saúde e encetar
medidas em seu árnbíto de acáo.

Considerando o cenário exposto, este texto
refaz a trajetória histórica dos determinantes sociais,
contextualiza o debate sobre o tema, focando os
pontos centrais das divergencias entre a postcáo
considerada herdeira do modelo biomedico e a
postcáo critica . Toma como referencia empirica
o relatório da CDSSfOMS, publicado em marco
de 2008, e a posicáo de autores filiados a uma
postcáocritica, de cariz marxiano, expressa em dois
documentos. O primeiro consiste no relatório da
Associacáo Latina de Medicina Social (ALAMES),
encaminhado, em 2008, como um aporte para a
Corníssáo dos Determinantes Sociais da OMS, e o
segundo, o material produzido pelo Centro Brasileiro
de Estudos da Saúde (CEBES), no sentido de
fomentar o debate nacional. Este texto aponta, ainda,
o entrelayamento dos determinantes sociais e sua
relacáo com o Servico Social, sugerindo desafios
e pistas para se pensar as acóes profissionais.
Concluindo, indica as possiveis estrategias para
subsidiar atores políticos vinculados ao setor saúde
em sua luta, nos limites do capitalismo, para a
ampüacáo e garantia do direito integral e universal a
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saúde, considerando sua dlmensao ampliada.

2 OS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE NA
HISTÓRIA

A constatacáo da retacáo entre saúde
e formas de orqanizacáo societáría é antlga e
parametrada pela concspcáo de saúde/coenca
decorrente da raclonalldade hegemónica em cada
época, contendo, portanto, elementos históricos,
económicos, sociaís e culturals e favorecendo a
construcáo de teorlas Interpretativas sobre o vlver,
adoecer e morrer.Estas teorlas expressam manelras
de se pensar e organizar a socledade e traduzem
projetos filosóficos e sociais distintos, quando
nao antagónicos. Em outros termos, as teorlas
Interpretativasdáo suporte a projetos de íntervencáo
que atendem a necessidades sociais consideradas
legitimas, como apontam Ollvelra e Egry (2000).
Infere-se, assim, que a saúde, ou a sua ausencia,
refletemformas de consciencia coletlva, podendo-se
afirmar nao ser a saúde um conceito científico, e a
enfermldade ser um concelto unlcamente no plano
da ciencia cartesiana. Saúde e doenca nao sao
estados ou condicóes estávels, mas slm conceltos
vítais,sujeltos a constante avalíacáoe mudancapelo
entorno social, o qual é determinado essencialmente
pela estrutura de classe social, e, secundariamente,
com as relacoes que os Individuos estabelecem
com o mundo objetivo. (GARCIA, 1995). Asslm, se
reconhece que as concepcóes sobre a saúde e a
doenca sao limitadas pelo desenvolvlmento teórico
conceltual da ciencia e particularmente por posicóes
Ideológicas que favorecem a centralldade e a
legltlmldade de determinadas opcóes conceltuals.

A teorla miasmática, hegemónica do século
VIII ao XIX, debltavaas questóss socloamblentalsas
causas das doencas, situando-se como as prlmelras
evidencias da determinacáo social do processo
saúde-doenca, marcando o Inicio dos modelos de
Interferencia estatal na saúde. Tal Interferencia
ocorreu nos paises onde acrescente mdustrialízacáo
e os processos de urbanizacáo decorrentes
provocarama deqraoacáodas condicóesamblentals
nas cldades mals Industrializadas da Franca,
Alemanha e Inglaterra. Este processo favoreceu a
consotídacáo de teorlas relacionando a ocorréncía
das dosncas as condicóes de vida da populacáo,
velculando a Idela da medicina como urna ciencia
social, conformeasslnalamRlbelro (2004)e Pelegrlnl
Fllho (2011), trazendo a contribuicáo de Vlrchow,
Chadwlck e Engels.

As acóes sobre o processo saúoe-coenca
conslstlam em um conjunto de íntervencóes
slstemátlcassobreoamblenteflslcoparatorná-Iomals
seguro, configurando-se como iniciativas pioneiras
no campo da saúde pública.A mlsérla e os miasmas
eram Invocados para explicar a díssemínacáo das
enfermldades e a necessldade da intervencáo para
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além do plano Individual,acentuando-sea dlmensao
pública da saúde. Os engenhelros e administradores
públicos se destacavam como os profissionais
responsávels pelas condicóes de saúde, e as acóes
encetadas consegulram responder as demandas
relacionadas aos novos processos de orqanízacáo
da vida cotidiana nas áreas Industrializadas.
Posteriormente, as descobertas de Pasteur, Koch
e outros, para a cura das dosncas Infecciosas e o
desenvolvlmento das vaclnas, Irao colaborar na
construcao de um novo paradigma, com enfoque
bacteriológico. Instaura-se o confllto entre o novo
paradigma e o da saúde pública, na busca da
hegemonla de um novo campo de conheclmento, de
prátíca e de educacáo. Nesta luta:

A bacteriologia firmou-se como a
concepcáo vñcríosa abandonando-se os
cnténcs socíaís na tormutacáo e solucáo
dos problemasde saúde das populacóes
que vinham senda sistematicamente
aplicados pela "pelleta médica" alerná,
pela "medicina urbana" francesa e
pelo "sanitarismo" ingles. (BUSS;
PELEGRINI FILHO, 2007, p. 77).

Tal decisáo representou o predominio do
concelto da saúde pública orientada ao controle
de doencas específicas, fundamentada no
conheclmento baseado na bacterlologla e contrlbulu
para "estreltar" o foco da saúde pública. (BUSS;
PELEGRINI, 2007). Esta passa a distanciar-se
das questoes políticas e dos esforcos por reformas
sociaísesanítárias decarátermalsamplo.Contrlbulu,
também, para a consotídacáo do modelo biomédico,
baseado nos principios científicos erigidos pela
ciencia cartesiana.

O prlmelro documento sobre Determinantes
Soclals da Saúde, elaborado por soücítacáo
da CDSS, repóe com clareza os fatores que
determlnaram o giro ocorrldo em relacáo a saúde
pública na década de 1950.

Uno de ellos fue la sucesión de grandes
adelantos en la investigación de
medicamentos que dio lugar en este
período a una serie de antibióticos
nuevos, vacunas y otrosmedicamentos,
lo que infundió en los profesionales
sanitarios y el público en general la
idea de que la tecnología encerraba la
respuesta a los problemas mundiales
de salud. (... ] Otro cambio clave en el
contexto políticofue la retirada temporal
en 1949 de la Unión Soviética y otros
países comunistas de las Naciones
Unidas y sus organismos respectivos.
(...] A pesar de la función clave de
los EE.UU. en la redacción de la
Constitución de la OMS, los funcionarios
estadounidenses se mostraron reacios
en ese momento a hacer hincapié en un
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modelo social de salud cuyas alusiones
ideológicas fueran mal recibidas en el
escenario de la guerra fría. (IRWIN;
SCALI, 2005, p.10).

o resultado foi a apücacáo do modelo
biomédico nas iniciativas e acóes de saúde pública
via prevsncáo das doencas, através do controle
dos agentes patoqénícos, caracterizando-se por
programas verticais, focal izados, e em campan has
dirigidas a doencas, desconsiderando o contexto
social e a pessoa. Nos anos 1960 e 1970, nos
paises empobrecidos, reinou o enfoque da saúde
comurutária, sob a batuta da OMS. Este modelo
privilegiava profissionais de saúde contratados
localmente, com reduzida forrnacáo no campo
sarutario, com a funcáo de partílhar, entre vizinnos,
principios de educacáosanitána e acóespreventivas.

Os débeis resultados alcancados motivaram
a própria OMS a reverter sua postura, e em 1978,
na Conferencia de Alma-Ata, propóe o desafio de
"Saúde para todos no ano 2000". Encabecado pelo
próprio presidente, o discurso da OMS, alertou para a
incapacidade dos enfoques, ate entáo difundidos, de
alterar positivamente a situacáo de saúde dos paises.
Portador de urna postura humanista acentuada, esta
proposta sinaliza para a eliminacáo de qualquer
obstáculo para a saúde, como a desnutricáo, a
ignorancia, o problema da contamínacáo da_ água
potável e ausencia de higiene. (CONFERENCIA
INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS PRIMARIOS
EM SAÚDE, 1978).

Toma corpo, e é amplamente difundida,
a estratégia da Atencáo Primária em Saúde
(APS), com tres principios filosóficos centráis:
concentrar os recursos de saúde dos hospítais para
satisfazer as necessidades básicas da populacáo
empobrecida; a particípacáo da comunidade nas
acóes sanitánas, evidenciando urna critica ao
modelo médico; e o terceiro, o nexo explícito entre
saúde e desenvolvimento social. Devido ao seu
conteúdo político, amsacadores a urna ordem
capitalista estabelecida, surgiram diversas criticas
sobre o modelo proposto. Urna das consequéncias
foi o desdobramento da APS em APS seletiva, a qual
suaviza o teor político original proposto em Alma-Ata
ao centrar-se unicamente em aspectos vinculados
estritamente á doenca e reduzida acáo em acóes
preventivas de largo alcance.

Embora tenha alcancado resultados em
alguns países, outra severa crítica ao enfoque
seletivo adotado pela APS foi limitar-se ao
campo sarutário, nao enfrentando o principio da
justica social e da equidade . Há que se levar em
consideracáo o momento de crise do capitalismo
mundial. Nesta situacáo, o enfoque seletivo traduz
um modelo de atsncáo muito conveniente para o
ajuste das economias nacionais, pois o setor que
mais favorece a acumulacáo capitalista, nos días
atuaís, é o setor terciário da economía, sendo a

saúde a área de maior dinamismo nesse processo.
(CARVALHEIRO, 2000). Alguns fatores levam ~

essa sítuacáo impar. O tránsito de urna atividade
cuja origem e fundamento centrava-se no berr
estar, com um alto sentido humarutário, para um
atividade na qual a racionalidade ordenadora de se
encaminhamento é o lucro.

O documento Investindo em Saúde, do Banc
Mundial (1993), é a referencia da comunidad
reunida sob o rótulo de economia da saúde. Alert
para o descontrole financeiro dos Estados nacionai
e o risco de um colapso económico, se nao forer
procedidas reformas drásticas nos sistemas d
seguridade social, notadamente na saúde e n
previdéncia social. O documento avoca para o B~

a prerrogativa de ser o grande mentor e a aqéncí
financiadora de um futuro com saúde para todos.

O diagnóstico sobre a crise do setor saúde
focalizou essencialmente os Estados nacionaís como
os responsáveis pela má alocacáode recursos, pela
ineficiencia, pelo alto custo dos servicos sanitários e
pelainiquidade, entendida como naoacessoaosmais
pobres. Em face de tal diagnóstico, foram propostas
tres medidas estratégicas: criar um ambiente
propicio para que as familias melhorassem suas
condicóes de vida; tornar mais criteriosos os gastos
públicos com saúde; e promover a diversificacáo e
concorréncia.

Curiosamente, como sinalizam Rocha (1999)
e Laurell (1995; 2000; 2002), o documento propóe
financiar e garantir a implernentacáo de um pacote
de servicos clínicos essenciais a ser definido por
cada país como urna das medidas. Entretanto, na
oríentacáo para os paises em desenvolvimento,
delimita os servicos clínicos essenciais em
assísténcta á infáncia, planejamento familiar,
atendimento pré-natal, tratamento de tuberculose e
das doencas sexualmente transmitidas e Sindrome
da lrnunodeficiéncia Adquirida (DST-AIDS). Alem do
mais, nao menciona a sítuacáo social e interdita o
debate acerca dos determinantes sociaís de saúde,
tratando a protecáo á saúde como urna questáo
gerencial e a saúde como um bem comercial.
(NOGUEIRA, 2002).

Tais medidas, contudo, provocaram o violento
empobrecimento de grande parte da populacáo, nao
só do mundo capitalista ocidental periférico, como
de extensos grupos populacionais que habitam
e vivem precariamente nos grandes e modernos
centros urbanos dos paises desenvolvidos. No
plano sarutario, houve o retorno de moléstias
infectocontagiosas e se alastraram surtos
epícémícos de enfermidades já erradicadas, além
daAIDS e da exacerbacáoda violencia, considerada
um problema de saúde pública.

Neste cenário, a OMS retoma o debate
sobre os determinantes sociaís de forma mais
incisiva em meados de 1990, entendendo que a
revitallzacáo da Saúde para Todos íncíui pensar
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a acáo Intersetorlal como um fator-chave para as
estratéglas sanitarias públicas. Buscando apelo
na área académica, apresenta, na Conferéncla
Internacional de Hallfax, em 1997, o debate
centrado na mtersetortaüzacáo, recolocando na
agenda, por esta vía, os determinantes sociaís de
saúde. Outra razáo para colocar em pauta o tema
fol a dlvulqacác do Relatórlo Lalonde, em 1974, do
Canadá, e o Relatórlo Black, em 1980, do Reino
Unido. Este último teve escassa rspercussáo entre
os governantes Ingleses do Partido Conservador,
quallflcado como utópico (IRWIN; SCALI, 2005).
Contrariamente, despertou forte Interesse entre
pesqulsadores, favorecen do uma vasta prcducao
comparando sistemas de saúde e levando em conta
as questoss políticas além de confirmar, de forma
inequívoca, a relevancia dos determinantes sociais.

3 DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE: bases
conceituais em conflito

o concelto de determinantes socrats de
saúde surglu a partir de uma sérle de documentos
publicados nos anos 1970 e no Inicio dos anos 1980,
os quais destacavam as lirnitacóes das intervencoes
orientadas pelo risco de dosnca.

Objetivamente, taís estudos evldenclavam a
relacáo positiva dos determinantes aos fatores que
colaboram para as pessoas ficarem saudáveis, ao
Invés do auxilio que as pessoas obteráo quando
flcarem doentes.

De forma quaseconsensual, os determinantes
sociaís de saúde, atualmente, sao entendidos
como as condicoes nas quais as pessoas nascem,
crescem, vlvem, trabalham e envelhecem, Inclulndo
o sistema de saúde. Serlam os fatores sociais,
económicos, culturals, étnlco-raclals, psicológicos
e comportamentais que influenciam a ocorréncia
de problemas de saúde e seus fatores de risco
na populacáo. Esta concepcáo, segundo Buss
e Pelegrlnl (2007, p. 2), pautando-se em Nancy
Krleger,

lntroduz um elemento de íntervencáo, ao
defini-los como os fatores e mecanismos
através dos quais as condicóes sociais
afetam a saúde e que potencialmente
podem ser alterados etravée de acóes
baseadas emmtormacáo.

Os determinantes sociaís expllcam a malor
parte das Iniquidades sanitarias - as diferencas
Injustas e evltávels observadas na sítuacáosanitária
dos paises, expressando formas perversas de
orqanizacáo socletárla, prlorizando a saúde como
bem comercial e nao como valor universal. Contém
uma dlmensao objetiva - condicóes materlals
necessárlas á subslsténcla, relacionadas á nutrícáo,
á habitacáo, ao saneamento básico e ás condicóes
do melo ambiente, e uma dirnensáo subjetiva - que
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se refere á ínterpretacáo e á forma como as pessoas
vlvem e enfrentam estes processos a partir de uma
Intersubjetlvldade coletlva, um dos fato res que
confirmam o componente social dos determinantes.
(ARELLANO; ESCUDERO; CARMONA, 2008).

Reconhecer que o processo saúde-doenya é
determinado socialmente Implica uma posicáosobre
o modelo socletárlo e a escolha de uma referéncla
teórica para explicar sua dinámica. Adqulre
centralldade a opcáo pela perspectiva teórica, poís é
a partir da mesmaque se reconstrói e se interpreta a
totalldade social é quando

Se hacen visibles los procesos sociales
esenciales y en elterreno metodológico,
se desarrollan aproximaciones que
permiten descifrar la realidad y
reconstruir los grupos humanos en los
que se expresaría con mayor claridad
la dimensión social de la saude y la
historicidad de la bioloqia. (ARELLANO:
ESCUDERO: CARMONA, 2008,p.324).

Este é o Impasse entre uma vlsao calcada
em uma epldemlologla social das doencas, herdelra
da epldemlologla social norte-americana, com
os fatores determinantes ocupando uma postcáo
similar, e a posicao que os apreende em uma ordem
hierárquica, com a centralidade do vetor económico
e da divísáo de classes em sua estruturacáo. Estas
duas matrlzes comportam particularidades Internas,
nao sendo univocas, e embora permeadas por
distincóes, é posslvel agrupá-Ias a partir de seus
marcos referenclals e modelos teóricos.

A prlmelra matriz teve um adensamento
conceltual ao longo dos anos, aprlmorando-se as
bases de anállse e Incorporando os fatores sociais a
partir de sua funclonalldade em relacáo á producáo da
doenca, complexlflcando-os a partir das construcóes
teóricas e novas modelagens a respelto. Almelda
Fllho (2004), ao anallsar e propor uma abordagem
para os determinantes sociaísdas dosncas crónicas
nao transmissíveis, afirma que se deve ao marco
teórico da soclologla funclonallsta a estruturacáo de
modelos psicossociaís de saúde complementados
posteriormente com a abordagem neodurkhelmlana
das desigualdades sociaís e capital social.

Atualmente sao bastante conhecldos
os modelos derivados desta matriz, a seguir
relacionados:

Dahlgren e Whltehead - a partir do Individuo,
estabelece nívels de Influéncla entre os fato res
que determlnam as desigualdades desde o nível
Individual até o de comunidades afetadas por
políticas de saúde nacionaís. Ou seja, Individuos
tém Idade, género e fatores genéticos, apresentam
comportamento e estilos de vida distintos, tém
Influéncla da socledade e da comunldade e dos
fatores assoclados a condicóes de vida e de
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trabalho, disponibilidade de alimentos e acesso
a ambientes e servicos essenciais e, por fim
reportam-se as condicóes sociaís e económicas.
(DAHLGREN; WHITEHEAD, 1992; COMISsAo
DE DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE,
2005; BUSS; PELEGRINI, 2007);

- Diderichsen e Hallqvist, adaptado porDiderichsen,
Evans e Whitehead - Este modelo enfatiza a
criacáo da estratiñcacáo social pelo contexto
social, que delega aos individuos posicóes sociais
distintas, as quais definem suas oportunidades de
saúde. (DIDERICHSEN et al, 2011);

- Bnunner, Marmot e Wilkinson - Tal modelo
articula as perspectivas da cura da dosnca as
da saúde pública (preventiva), incorporando
na análise as múltiplas influencias pelas quais
passa o individuo no decorrer da vida. Ilustra
como as desigualdades socíoeconómícas, em
resultados de saúde, sao consequéncia das
díferencas de exposicáo ao risco ambiental,
psicológico e comportamental no decorrer da
vida. (MARMOT, 2001a; 2001b; COMISsAo DE
DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE, 2005,
p.13).

A segunda matriz interpretativa é herdeira
da tracicáo marxista e se inscreve no ámbito da
epidemiologia social latino-americana da década de
1970. A ideia da articulacáo do pensamento social
na saúde náo é recente, remontando ao inicio do
século passado. Todavía, a dimensáo critica do
social na saúde aparece com a íncorporacáo da
teoria marxiana ao pensamento sanitário brasileiro
através da análise das condicóes de saúde da
populacáo, relacionando-as com os componentes
estruturais das sociedades capitalistas.

O conceito de determínacáo social da saúde
e da doenca decorre dos estudos pioneiros que
buscaram interpretá-Io a partir da compreensáo
marxista da sociedade. Assinalam, tais estudos, que
os perfis de saúde e morbi-mortalidade dos grupos
sociaís sáo determinados pelas formas de producáo,
consumo e distrbuicáo dos bens e servícos de
uma dada sociedade. Partem da premissa que nas
forrnacóes capitalistas, os processos de reproducáo
social expressam a contradicáo entre propriedade
privada, producáo coletiva e apropriacao da riqueza,
tornando as retacóes de poder assimétricas e
opressivas, repercutindo diretamente no padráo de
saúde.

Las desigualdades sociales sintetizan
estas relaciones, antagonismos y
contradicciones económico-políticas e
ideológicas, que se expresan en ejes de
explotación, dominación, subordinación
y exclusión múltiple: de clase, género,
etnia/origen y generación, entre otros.
(ARELLANO; ESCUDERO; CARMONA,
2008, p. 326).

O que caracteriza esta abordagem, e as
propostas que dela decorrem, e a exigencia de se
analisar as condicóes de saúde da populacáo a
partir dos componentes estruturais das sociedades
capitalistas; processo de trabalho, retacóes de
producáo,classesocial, eassimpordiante. Contrapóe
se radicalmente a matriz anterior, entendendo que
as condicóes sociaís viabillzadoras de saúde ou de
dosnca devem ser interpretadas incorporando-se
uma multiplicidade de determínacóes - a sintese de
múltiplas determinacóes. ou seja,

[...] de atribuicóes conceituais que,
combinadas adequadamente, permitem
transformar a roete abstrata da saúde
em algo que expressa, antes de tudo,
as condicóes concretas de trabalho e
de reprcducáo da vida de urna dada
classe social. (CENTRO BRASILEIRO
DE ESTUDOS DESAÚDE, 2009).

Esta acepcáo e central, pois afasta qualquer
possibilidade de adesáo ás perspectivas que
abordem os determinantes sociais da saúde de
forma abstrata, sem uma teoria explicativa acerca
da sociedade e sua forma de producáo e reproducáo
social, adensando com formulacóes sobre relacóes
entre saúde, sociedade, economía, democracia e
políticas públicas.

Tanto as concspcóes da Medicina Social como
a da Saúde Coletiva colocam em posicáo de destaque
o aspecto político contido nos determinantes sociais.
como bem apontam o relatório da ALAMES (2008) e
Arrelano, Escudero e Carmona (2008, p. 327).

La MS-SC reconoce que la noción de
determinantes sociales de la salud
(OSS), posee una doble connotaciónen
términos de lo político. Por una parte,
se incluye dentro de los determinantes
de la salud a la dimensión política y por
otra se asume que la modificación del
conjunto de determinantes de la salud
exige la acción política.

4 O DEBATE ATUAL: pontos de tensáo

A existencia de uma Comíssáo nomeada
pela OMS para ampliar o debate a respeito dos
determinantes sociais da saúde representou um
avance no momento em que se identifica uma
tendencia mundial em tornar o acesso á saúde uma
questáo de mercado - um bem mercantil, com o
escopo de reduzir as despesas estatais com o setor.
Desloca-se o foco da discussáo dos direitos para
aspectos económicos, tecnocráticos e gerenciais. O
relatório da Corníssáo tem o mérito de colocar em
relevo o social na saúde, conforme ressaltam López,
Escudero e Moreno (2008)

Aponta o informe a relacáo entre as
desigualdades em saúde e a distríbuicáo desigual de
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poder, de renda, de bens e servicos, tanto em nivel
mundial como nacional, debitando a esta desigual
distribuicao as evidentes injusticas, que nao sao
um fenómeno natural, mas resultado de perversas
combinacóes de políticas e programas sociaís
infrutlferos, decorrentes de ajustes económicos
injustos e de cornposicóes políticas nefastas.
(COMISsAo DE DETERMINANTES SOCIAIS DE
SAÚDE, 2008, p. 14).

A contribuicáo da Cornissáo, face ao quadro
de evidencias, sao recornendacóes especialmente
de ordem política, como se infere a seguir.

A primeira recomsnoacáo diz respeito a
importancia de se melhorar as condicóes de vida,
marcando a equidade desde o inicio da vida,
garantida através de protecáo social universal ao
longo da vida e atencáo universal a saúde como um
dever do Estado. Nao se restringe ao individuo, mas
propóe um entorno saudável para urna populacáo
sadia e práticas justas em termos de emprego e
trabalho digno; a segunda recomendacáo dispóe
sobre o campo económico, propondo a luta contra
a distrfbuicáo desigual de poder e dinheiro. Sugere,
neste ámbito, que a equidade sanitaria seja a medida
do bom governo. Propóe a imposicáo de írnpostos
regressivos, contribuindo para a melhoria económica
das famílías e o aumento da ajuda internacional em
ate 0,7 do PIB, para paises com graves problemas
sanitarios. Consta ainda, como proposícáo, avaliar
o impacto dos acordos econ6micos na equidade
samtaria, o reforce do Poder Público na prestacáo
de bens e servicos de saúde e a ampliacáo de
políticas promotora da equidade de genero; a
terceira rscomendacáo vincula-se a continuidade
de evidencias sobre as desigualdades em saúde,
assinalando a importancia de serem utilizadas na
forrnutacáo de políticas e programas resolutivos.
(COMISSAo DE DETERMINANTES SOCIAIS DE
SAÚDE, 2008).

Nao descartando a relevancia estratégica
do Relatório da CNSS, a ALAMES (2008) aponta
restricoes quanto a lirnitacáo conceitual e política
contida no mesmo, sintetizadas nos seguintes
pontos - ausencia de elaboracáo teórica explícita
sobre a sociedade; urna definicao ambigua sobre
determinantes sociais; referencia superficial
sobre os determinantes estruturais; concspcáo
da desigualdade como problema meramente
redlstrlbutivo: excessiva importancia concedida as
evidencias que levam a desigualdades repondo
paradigmasdominantesde epidemiologia e de saúde
pública tradicional e a conversáo dos determinantes
sociaís em fatores, debilitando-os em sua dimensao
de processos socio históricos.

Algumas rscomendacóes contemplam urna
visáo limitada da confiquracáo e da dinámica do
desenvolvimento das sociedades capitalistas, com
políticas abstratas e descontextualizadas para
reduzir as desigualdades sociais e que sinalizam
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mais para resolver problemas gerenciais, denotando
ainda um alinhamento com posicóes conservadoras
derivadas das propostas do BM.

O predatórío desenvolvimento capitalista
atual, que causa destruicáo, mortes e sofrimentos
nas populacóes, e os processos de globaliza9ao
que acentuam as iniquidades em saúde nao sao
abordados. Ao nao relacionar as desigualdades
da saúde com os limites da forrnacáo capitalista,
submetendo-a a lógica mercantil, torna a atividade
dos atores políticos assunto de vontades,
desconhecendo as retacóes de poder presentes
nos distintos niveis de intervencáo. A ausencia de
referencia do papel dos atores transnacíonaís com
muito peso sobre a saúde e alimentacáo pode
ser considerada outra inconsistencia do relatório.
(ALAMES, 2008; ARELLANO; ESCUDERO;
CARMONA,2008).

Concluindo a apreciacáo critica, afirma o
documento da ALAMES (2008, p. 6) que;

En sintesis, el informe de la COSS
cumple con amplitud su propósito
de reurur evidencias sobre las
desigualdades socioeconómicas y las
desigualdades en salud y en destacar
la importancia de los determinantes
sociales, pero es insuficiente para
avanzar en la comprensión del origen
de los problemas, lo que Benach y
Muntaner señalan como "las causas, de
las causas, de las causas".

A critica do CEBES e similar, em inúmeros
pontos, a análise da ALAMES, e mais contundente
ao pontuar, explicitamente, o alinhamento do
Relatório aos interesses das agencias ínternacionals
de financiamento e fomento. "Na verdade, o relatório
da OMS cumpre a pauta neoliberal. Este relatório
despreza o pensamento e a análise critica e ísso
é bastante ofensivo, até reducionista". (CENTRO
BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE, 2011,
p.6).

Tece urna critica ao método de ínvestiqacáo
utilizado pautado na biomedicina e na epidemiologia,
poís

Traz o pressuposto inaceitável de que o
social se encontra nas populacóes, mas
que, em si mesma, a saúde do homem
é algo natural. Esta tnterpretacáo leva
ao determinismo social, já que a saúde
e a socledade sáo entendidas de forma
positivista, ao excluir a tustóría e a práxls
humana, Istc é, os espacos de hberdade
dos individuos e da ccletívídade.
(CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS
DE SAÚDE, 2011, p. 2).

5 CONCLUsAo

Em que pesem as críticas acerca das
debilidades teóricas e políticas do relatório da
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CDSS, sua contribuicáo estratégica pode e deve
ser explorada pelos assistentes sociaís como uma
ferramenta útil para dar visibilidade aos aspectos
estruturais relativos as condicóes samtanas, além
de viabtlizar o tránsito para aspectos particulares e
peculiares incidentes sobre as condicóes de vida e
saúde da populacáo. O informe adensa o discurso
a respeito do direito á saúde ao deixar claro que os
limites estruturais estáo na base das desigualdades
em saúde, debilitando o forte discurso biologicista.
Invoca explicitamente o papel político dos atores
responsáveis pela atsncáo á saúde, destaca a
responsabilidade dos gestores e da academia.

Os documentos estudados, sem pretender
ímpor um modelo interpretativo acabado, indicam
desafíos e pistas fruti feras para serem debatidas
e adotadas no ámbito profissional, neste momento
crucial de ameacas concretas da destruicáo do
direito universal á saúde.

A rnais urgente é fortalecer a reflexáo critica
nos espayos académicos e formar profissionais
(mediadores estratégicos) com capacidade teórica,
competencias técnicas e políticas, capazes de
concretizar propostas inovadoras, como transpor
o fosso entre discurso e acáo. Tal postura implica
aprofundar e estabelecer a distincáo entre categorias
teóricas aparentemente consensuais de gestores
e profissionais, desvelando-as a partir da análise
das práticas mstituoonaís negadoras do direito e
da equidade em saúde. Qual e o real significado
de equidade em saúde? Desigualdade em saúde e
similar á desigualdade social? Como estas categorias
sao ou podem ser utilizadas na elaboracáo da leitura
do real que impacta as condicoes de vida? O que e
focalizar em saúde?

Outro desafio e incluir no debate os usuarios
dos servícos de saúde e suas orqanizacóes
representativas, quandocontarem com este recurso.
Para tanto, torna-se necessário traduzir o discurso
teórico da determínacáo do processo saúde-doenca
em um discurso que possa ser compreendido pelos
gestores, usuários e profissionais envolvidos com a
questáo saúde.

Incrementar a discussáo sobre os
determinantes sociaís nas unidades de ensino
de gradua9ao e pós-qracuacáo em Servico
Social de modo a tornar cada vez mais evidente
e particularizado o papel e as competencias dos
assistentes sociaísno campo da saúde.

Somente desta forma pode-se colaborar
no enfrentamento das arneacas que rondam
cotidianamente os direitos universais e integrais
no campo das políticas públicas, tanto em nivel
nacional como internacional. E neste embate, o
conhecimento e arma poderosa, razáo pela qual
se destaca o papel das Unidades de Ensino de
Graduacáo e P ós-qraduacáo neste cen ário.
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Notas

Um resumo deste texto está publicado nos Anaís
do XX Senunéno Latino-americano de Escotas de
Servtco Social, realizado em setembro de 2012, na
cídade de Córdoba, Argentina.

Ampliando a apreensáo sobre este ponto, torna-se
importante observar sua relacáo com a construcáo
realizada no ámbito da categoria profissional, entre
os anos 1970 e 1990, liderada pelas entidades
representativas do Servtco Social, sentido de
marcar urna nova postura ética, política e teórica.
Este movimento, denominado Projeto Ético-Político
Profissional, vincula-se a um projeto societário maior,
que tem na liberdade seu valor central e posiciona-se
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politicamente em favor da equidade e justica social
na perspectiva da unfversahzacáo dos dtreítos e
da arnpliacáo e consolidacáo da cidadania. No que
se refere a atuacáo profissional, o projeto implica o
compromisso com a competencia, o que demandou
urna acáo efetiva na área da formacáo e do exercrcío
profissional, exigindo uma revisáo curricular para
dar conta da nova postura, por parte da Associacáo
Brasileira de Ensino e Pesquisa em servtcc Social
e, igualmente, estratéqtas diversas para aíuahzacáo
dos assístentes sccíaís pelo Conselho Federal e
Reqionals de Servtco Social, OU saja, o conjunto
CFESS/CRESS.

Esta afirmativa tem como referencia a avaliacáo das
diretrizes curriculares realizada pela ABEPSS (2008),
sendo que unicamente em duas Unidades de Ensino
se menciona a disciplina de Seguridade Social ,
tncluíndo a saúde: em duas ministram as disciplinas
Servtco Social e Saúde e Servtco Social e Política de
Saúde, e em quatro Unidades de Ensino, Saúde do
Trabalhador. A ausencia de pesquisadores assistentes
sociais no edital do CNPq sobre determinantes sociais
da saúde corrobora a atrrnacáo,
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