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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

Equidade em saúde: direcionando as políticas públicas 
para redução das desigualdades

Equity in health: guiding public politics for inequalities reduction

ana Valéria Carvalho Pires1, ariane Cristina Ferreira Bernardes2, ana Cecilia Ferreira Mendes3, aline 
Santos Furtado4, dayana dourado de oliveira Costa5, Nayra anielly lima Cabral6, Nilza Bezerra 
Pinheiro da Silva7, Sabrina Varão oliveira ribeiro8

RESUMO Entre os princípios norteadores do sistema de saúde, a equidade tem sido 
tratada com maior relevância. Mais do que tratar todos iguais, teria um valor de justiça, 
buscando dar mais a quem precisa mais. assim, equidade em saúde é o resultado de 
políticas que tratam indivíduos que não são iguais de forma diferente. Portanto, esta 
revisão objetivou refletir sobre a equidade como estratégia de fortalecimento do processo 
democrático, permitindo gerar um impacto positivo sobre as desigualdades sociais em 
saúde nas populações atendidas. É imprescindível a discussão acerca desse tema, uma vez 
que as políticas públicas em saúde devem ser voltadas ao interesse público e à promoção 
da equidade.

PALAVRAS-CHAVE: Equidade; desigualdades em saúde; Políticas públicas.  

ABSTRACT among the guiding principles of the health system, equity has been treated with 

greater relevance. More than treat all people equally, it would have a value of justice, seeking 

to give more to those who need most. thus, equity in health is the result of policies that treat 

individuals who are not equal in different ways. therefore, this review aimed to reflect on equity 

as a strategy for strengthening the democratic process, allowing to generate a positive impact on 

social inequalities in health in the populations served. it is essential the discussion on this topic, 

since the public health policies should be directed to the public interest, promoting equity.

KEYWORDS: Equity; Health inequalities; Public policies.
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Introdução

As formas históricas por meio das quais os homens dis-
tribuem suas riquezas na sociedade influenciam direta-
mente na epidemiologia das doenças nas populações, 
gerando diversidades. Tais disparidades se expressam 
por meio de renda, educação e classe social, correspon-
dendo, nesse caso, à materialização das desigualdades 
(SILVA; ALMEIDA FILHO, 2009).

Com a finalidade de reduzir as desigualdades e 
considerando-se as diversidades das sociedades é que 
surge o princípio norteador do sistema de saúde, a 
equidade, que tem sido tratada atualmente com maior 
relevância, pois, apesar de seu dever estar garantido 
formalmente, seu efetivo exercício não está sendo as-
segurado. Isto porque sua implementação depende da 
distribuição de recursos financeiros como condição ne-
cessária, mas não suficiente (EGRY, 2007; MACINKO; 
STARFIELD, 2002).

Isso permite a incorporação da dimensão de jus-
tiça social nas análises conceituais, quando o tema de-
sigualdade em saúde passa a ser tratado para além das 
diferenças entre os grupos sociais (VIANA; FAUSTO; 
LIMA, 2003).  

Segundo Sen (2001), a teoria da justiça de John 
Rawls é a mais influente e talvez a mais importan-
te apresentada neste século. Ela considera que justiça 
não é somente atribuir a cada qual a mesma coisa, mas 
carrega um sentido distributivo que implica igualdade 
de oportunidades, tendo em vista as diferentes necessi-
dades dos cidadãos (RAWLS apud SILVA; ALMEIDA 
FILHO, 2009).

Estudos apontam para um forte e persistente 
gradiente socioeconômico em saúde, com as classes 
menos favorecidas sempre em desvantagem em rela-
ção às mais ricas. Evidências recentes não só de per-
sistência, mas também de aumento das desigualda-
des em saúde, em vários países, ao longo do tempo, 
têm chamado mais a atenção sobre o tema (PAPAS 
et al., 1993; DIDERICHSEN; HALLQVIST, 1997; 
MARANG-VAN DE MHEEN et al., 1998).

Observa-se que tratamentos iguais podem não 
ser equitativos, na medida em que numa determinada 
intervenção entre duas pessoas uma delas pode desfru-
tar de condições superiores que permitam melhores e 

mais rápidos resultados do que na outra. Neste caso, a 
igualdade de tratamento gera desigualdade de resultado 
(EGRY, 2007; TRAVASSOS et al., 2000).

Portanto, não seria mais equitativo proporcionar 
melhores cuidados aos mais vulneráveis? Como de-
sempenhar, então, um tratamento mais justo e iguali-
tário que alcance a totalidade das populações nas suas 
necessidades? 

Com base nesses questionamentos, o objetivo des-
ta revisão foi refletir sobre a equidade como estratégia 
de fortalecimento do processo democrático de maneira 
que permita gerar um impacto positivo sobre as desi-
gualdades sociais em saúde nas populações atendidas.

Nesse sentido, serão discutidos aspectos conceitu-
ais sobre desigualdade e equidade em saúde, bem como 
as possibilidades e desafios das políticas públicas para a 
redução dessas desigualdades.

Conceito e dimensões das desigualdades 
em saúde

Após a década de 1970, diferentes países do mundo 
ampliaram o debate sobre as desigualdades em saúde 
e, consequentemente, sobre o processo de conforma-
ção de práticas, ações e intervenções públicas social-
mente mais efetivas na área. A publicação do Informe 
Lalonde pelo governo canadense em 1974, a estratégia 
‘Saúde para Todos no Ano 2000’, definida no âmbito da 
‘Assembléia Mundial de Saúde’, em 1977, e a realização 
da Conferência de Alma Ata, em 1978, pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) representam importantes 
marcos nesta trajetória (MAGALHÃES, 2007).

As desigualdades em saúde são percebidas e tem 
se tornado objeto de atenção em diferentes modelos de 
sistemas de saúde, nos países mais desenvolvidos e nos 
mais pobres e em regimes políticos e sociais variados 
(VIANA; FAUSTO; LIMA, 2003).

No Brasil, cresce o debate sobre os perfis epi-
demiológicos nos diferentes grupos sociais e sobre as 
profundas diferenças regionais relativas aos serviços de 
saúde no que se refere à capacidade instalada, ao finan-
ciamento das ações, ao acesso e ao padrão de utilização. 
A reflexão em torno das possibilidades de consumir ser-
viços de saúde nos diferentes níveis de complexidade 
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entre os indivíduos que teriam as ‘mesmas necessidades 
de saúde’ tem sido combinada à questão do tratamen-
to desigual para indivíduos com necessidades distintas 
(MAGALHÃES, 2007).

O estudo exploratório Epidemiologia das 
Desigualdades em Saúde no Brasil - OPAS/MS voltou-
se ao aperfeiçoamento das informações sobre desigual-
dades em saúde no Brasil. Analisou dados nacionais de 
mortalidade, natalidade, morbidade e também de ofer-
ta e cobertura dos serviços de saúde, mostrando o pa-
drão assimétrico dos indicadores de saúde nas diferentes 
regiões do país (SILVA; BARROS, 2002).

Segundo Viana, Fausto e Lima (2003), esse tema 
passou a ser tratado para além das diferenças entre os 
grupos, incorporando nas análises conceituais a dimen-
são da justiça social. Esse enfoque, além de caracterizar 
os diferentes tipos de desigualdade, remete à análise para 
o campo político, com incorporação de valores éticos e 
morais explícitos nas bases contratuais de determinada 
sociedade.

Desigualdade em saúde é, então, um termo que 
se refere às diferenças nos níveis de saúde de grupos so-
cioeconomicamente distintos que imprimem padrões 
diferenciados de morbimortalidade nos grupos sociais. 
Apesar de haver outras definições para esse termo, 
considera-se aqui o conceito especificado como a distri-
buição desigual dos fatores de exposição, dos riscos de 
adoecer ou morrer e do acesso a bens e serviços de saúde 
entre grupos populacionais distintos (BRASIL, 2002).

Desigualdades no uso de serviços de saúde, isto é, 
na atitude de procurá-los, obter acesso e se beneficiar 
com o atendimento recebido, refletem as desigualdades 
individuais no risco de adoecer e morrer, assim como 
as diferenças no comportamento do indivíduo perante 
a doença, além das características da oferta de serviços 
que cada sociedade disponibiliza para seus membros 
(TRAVASSOS et al., 2000).

A disponibilidade, o tipo, a quantidade de servi-
ços e recursos (financeiros, humanos, tecnológicos), a 
localização geográfica, a cultura médica local, a ideo-
logia do prestador, entre outros, são aspectos da oferta 
que influenciam o padrão de consumo de serviços de 
saúde. Por outro lado, as escolhas individuais também 
são cruciais, embora nem todas as necessidades se con-
vertam em demandas e nem todas as demandas sejam 

atendidas. Inversamente, por indução da oferta, existe 
o uso de serviços não relacionados com as necessidades. 
Na verdade, segundo a Lei de Hart (1971), os diversos 
mecanismos que interferem na oferta de serviços fazem 
com que os recursos sejam distribuídos inversamente às 
necessidades (TRAVASSOS et al., 2000).

As dimensões da desigualdade em saúde são atribu-
ídas a diferentes determinantes que podem corresponder 
a um conjunto de fatores interligados às condições de 
saúde e adoecimento, que definem o padrão de morbi-
mortalidade dos diferentes grupos sociais, e/ou as dife-
renças na distribuição, organização e utilização dos recur-
sos em saúde (MACKENBACH; KUNST, 1997).

Os diferentes perfis de doença e suas mediações 
sociais ultrapassam o estudo de variações biológicas e 
incorporam o foco na dimensão social das vulnerabili-
dades e nos mecanismos complexos que sustentam a re-
lação entre a dinâmica das desigualdades e as condições 
de saúde (MAGALHÃES, 2007).

Apesar de existir um consenso de que pobreza se 
articula a piores condições de saúde numa ‘causalidade 
bidirecional’, é importante reconhecer que a pobreza e 
a desigualdade social têm múltiplas faces e dimensões. 
Portanto, relacionar as situações de vulnerabilidade com 
a saúde envolve conceitos que ultrapassam as fronteiras 
disciplinares (MAGALHÃES, 2007).

É bem verdade que o grau de desigualdade, seus 
determinantes e efeitos diferem entre as sociedades e 
internamente nos próprios países. O que se quer en-
fatizar, no entanto, é o caráter contemporâneo e uni-
versal dessa questão e suas implicações na formulação 
e condução de políticas que podem ou não interferir 
nos diferenciais de desigualdades resultantes de proces-
sos sociais, políticos e econômicos (VIANA; FAUSTO; 
LIMA, 2003).

Equidade em saúde: aspectos conceituais

Embora não seja uma novidade conceitual, é recente o 
tema da equidade como princípio do Sistema Único de 
Saúde, passando a receber maior atenção na década de 
1980. Esse princípio transborda o acesso aos serviços de 
saúde para princípio orientador das políticas públicas 
(ESCOREL, 2001).
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Conforme Perelman (1996), equidade pode se 
materializar no processo de formulação das políticas de 
saúde e das políticas públicas intersetoriais, com impac-
to sobre os determinantes sociais da saúde, o que cor-
responderia à participação e governança determinada 
pela cidadania plena, em um contexto de liberdade e 
democracia.

A equidade tem sido tratada segundo algumas 
dimensões: em relação às condições de saúde onde as 
doenças não se distribuem igualmente entre as cama-
das populares; existem variações biológicas (sexo, raça) 
que determinam as diferenças no adoecer e morrer e 
principalmente as diferenças socialmente determinadas 
por condições socioeconômicas que tornam certos gru-
pos mais vulneráveis. Em relação também ao acesso e 
utilização dos serviços de saúde, que consideram a pos-
sibilidade de consumir serviços de saúde de diferentes 
graus de complexidade por indivíduos com as mesmas 
necessidades de saúde, no acesso e nas barreiras para o 
acesso a esses serviços (na atenção básica e demais níveis 
de atenção) e na qualidade dos serviços (ESCOREL, 
2001; TRAVASSOS et al., 2000; VIANA; FAUSTO; 
LIMA, 2003). 

É preciso considerar que a utilização dos serviços, 
além de ser influenciada pelo perfil das necessidades 
de cada grupo populacional, também está condiciona-
da por inúmeros outros fatores, internos e externos ao 
setor, relacionados tanto à oferta dos serviços quanto 
às preferências e possibilidades dos usuários (VIANA; 
FAUSTO; LIMA, 2003).

A esfera pública da igualdade é a mediação neces-
sária entre um contexto de necessidades, que apresenta 
desigualdades, e o usufruto da liberdade. A solidarie-
dade se expressa na construção coletiva de patama-
res de satisfação de necessidades básicas. A noção de 
igualdade só se completa se compartida à noção de 
equidade. Não basta um padrão universal se este não 
comportar o direito à diferença. Não se trata mais de 
um padrão homogêneo, mas de um padrão equânime 
(ESCOREL, 2001).

A equidade, mais do que tratar todos iguais, teria 
um valor de justiça, ou seja, de se buscar dar mais a 
quem precisa mais. Isso implica em prover a cada um 
a atenção, as ações de saúde segundo suas necessida-
des. Dessa forma, equidade em saúde é o resultado de 

políticas que tratam indivíduos que não são iguais de 
forma diferente (SOUZA, 2007; SILVA; ALMEIDA 
FILHO, 2009).

Um dos marcos dessa discussão é a estratégia for-
mulada pela OMS – ‘Saúde Para Todos no Ano 2000’, 
que visa à promoção de ações de saúde baseadas nas 
noções de necessidades, destinadas a atingir a todos, 
independentemente de raça, gênero, condições sociais, 
entre outras diferenças que possam ser definidas socioe-
conômica e culturalmente (VIANA; FAUSTO; LIMA, 
2003).

Todos os indivíduos de uma sociedade devem 
ter justa oportunidade para desenvolver seu pleno 
potencial de saúde. No aspecto prático, ninguém 
deve estar em desvantagem para alcançá-la, com con-
sequente redução das diferenças consideradas desne-
cessárias, evitáveis, além de serem consideradas in-
justas (WHITEHEAD, 1991).

Starfield (2001, p. 553) discute o conceito indi-
cado por Whitehead (1991) e propõe a seguinte de-
finição para equidade em saúde, por ela considerada 
alternativa:

Eqüidade em saúde é a ausência de diferenças 
sistemáticas em um ou mais aspectos do status 
de saúde nos grupos ou subgrupos populacionais 
definidos socialmente, demograficamente ou ge-
ograficamente. Eqüidade nos serviços de saúde 
implica em que não existam diferenças nos ser-
viços onde as necessidades são iguais (eqüidade 
horizontal), ou que os serviços de saúde estejam 
onde estão presentes as maiores necessidades 
(eqüidade vertical).

Utilizado no âmbito do direito para representar 
a ascendência da justiça sobre a legalidade, o conceito 
de equidade, ou a sua falta, a iniquidade, tem sido 
empregado em análises sobre desigualdades sociais em 
saúde para qualificar aquelas consideradas como ina-
ceitáveis, por sua elevada magnitude ou por sua de-
monstrada vulnerabilidade às ações factíveis (SILVA; 
BARROS, 2002).

  As desigualdades em saúde refletem, dominante-
mente, as desigualdades sociais. Em função da relativa 
efetividade das ações de saúde, a igualdade no uso de 
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serviços também é condição importante, porém não su-
ficiente, para diminuir as desigualdades relativas a ado-
ecer e morrer, existentes entre os grupos sociais (SILVA; 
BARROS, 2002; TRAVASSOS et al., 2000).

As diferenças de ocorrência de doenças e eventos 
relativos à saúde são mediadas social e simbolicamen-
te. Desse modo, refletem interações entre diferenças 
biológicas e distinções sociais por um lado e iniquida-
des sociais por outro, tendo como expressão empírica 
as desigualdades em saúde. Por esse motivo, tratar te-
oricamente o problema da equidade em saúde toma 
como imperativo examinar as práticas humanas, sua 
determinação e intencionalidade no que diz respeito a 
situações de interação entre os sujeitos sociais (SILVA; 
ALMEIDA FILHO, 2009).

Embora se considere que a inclusão do princí-
pio de equidade na formulação de políticas de saúde 
não garanta, de imediato, a implementação de políti-
cas que resultem em melhores níveis de equidade (na 
prestação de serviços), esse debate vem alcançando re-
levância no setor, promovendo importante redefinição 
nos rumos das políticas de saúde (VIANA; FAUSTO; 
LIMA, 2003).

Possibilidades e desafios das políticas 
públicas para a redução das desigualdades 
sociais em saúde

A Constituição Federal de 1988 se tornou um marco 
para o setor da saúde ao garantir que a saúde é um 
direito de todos e que é dever do Estado promovê-la. 
E deve ainda garantir políticas sociais e econômicas 
que reduzam o risco das doenças e agravos e que ga-
rantam o acesso universal e igualitário às ações e ser-
viços de promoção, proteção e recuperação da saúde 
(BRASIL, 2001).

Assim, as políticas de saúde no Brasil e, em 
boa parte, no mundo, são conduzidas para otimizar 
os escassos recursos e para organizar um sistema de 
saúde eficaz e suficiente que atenda as necessidades 
de saúde da população. Essas políticas ampliam a 
participação democrática e a garantia dos direitos 
de cidadania, mediante um sistema de saúde com 
características de cunho igualitarista, sustentado 

pela ideia de justiça social (VIANA; FAUSTO; 
LIMA, 2003).

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma política 
pública que se apresenta como possibilidade de desen-
volvimento e possui uma dimensão de superação da 
exclusão social e da desigualdade em saúde, proporcio-
nando melhoria da qualidade de vida. Ele não se limita 
apenas à prestação de serviços hospitalares ou no cui-
dado da doença, mas está imbricado no âmbito social 
com objetivos de bem-estar social. Por isso, a dimensão 
processual do SUS é uma política pública em constan-
te construção (BRASIL, 2006; TELES, 2006; SILVA; 
LESSA, 2008).  

Portanto, o princípio da equidade é fundamen-
tal para a priorização dessas ações, tendo em vista a 
gradual diminuição das desigualdades sociais, pois há 
flagrante heterogeneidade da população no tocante 
às suas necessidades em saúde e acesso aos serviços. 
Tratar essas diferenças é entrar no terreno da diversi-
dade e da pluralidade da condição humana. Por isso, 
esse princípio deve ser orientador das políticas. Deve 
direcionar os programas, ações e serviços de saúde para 
a redução dessas desigualdades, oferecendo acesso uni-
versal e igualitário ao sistema de saúde, não admitindo 
nenhum tipo de discriminação, mesmo sendo positi-
va ou negativa (FLEURY, 1994; ESCOREL, 2001; 
EGRYI et al., 2007). 

Políticas públicas equânimes devem partir do reco-
nhecimento da saúde como direito, da priorização das 
necessidades como categoria essencial para as formas de 
justiça e estabelecimento de mecanismos corresponden-
tes de financiamento (ESCOREL, 2001).

 A intervenção sobre os mecanismos de estra-
tificação social é o mais crucial para combater as 
iniquidades em saúde, incluindo-se políticas que di-
minuam diferenças sociais e os diferenciais de expo-
sição a riscos. Além disso, o alvo deverá ser os grupos 
que vivem em condições insalubres, trabalham em 
ambientes pouco seguros e que estejam expostos a 
deficiências nutricionais (COMISSÃO NACIONAL 
SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA 
SAÚDE, 2008).

As iniquidades de informação também são con-
sideradas um importante determinante das iniquida-
des de saúde, na medida em que o acesso iníquo a 
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conhecimentos e informações prejudica a atuação lo-
cal e coletiva dos membros de uma sociedade para a 
mudança de estruturas, comportamentos e políticas. 
O acesso universal à informação deve, portanto, ser 
parte essencial do processo de definição de políticas 
de saúde voltadas para a equidade (PELLEGRINI 
FILHO, 2004).

Assim, Whitehead (1991) aponta que as políticas 
nacionais de saúde, planejadas para a população como 
um todo, não podem preocupar-se da mesma forma 
com a saúde de todos se o impacto mais importante so-
bre a saúde/doença se faz sentir nos grupos mais vulne-
ráveis da sociedade. Resultados equitativos pressupõem 
redistribuições desiguais de recursos, produzidas por 
ajustes efetuados em função dos fatores determinantes 
das desigualdades existentes.

Partindo desse princípio, a questão central a ser 
tratada pelas políticas que almejam equidade em saú-
de é a redução ou a eliminação das diferenças, criando, 
desse modo, igual oportunidade em saúde. Os proble-
mas de saúde devem ser enfrentados por meio de um 
conjunto complexo de políticas, capaz de dar conta da 
diversidade de condições de vida dos grupos populacio-
nais brasileiros. É claro que isso é um enorme desafio 
(VIANA; FAUSTO; LIMA, 2003).

O objetivo das políticas de equidade, então, se-
ria reduzir ou eliminar essas diferenças, resultantes de 
fatores considerados, ao mesmo tempo, evitáveis e in-
justos. Tais políticas seriam dirigidas tanto às raízes dos 
problemas, diminuindo riscos diferenciados, como à 
promoção de políticas de saúde que respondessem às 
necessidades de saúde criadas justamente por aquelas 
iniquidades (SENNA, 2002).

Portanto, políticas voltadas para a equidade pres-
supõem redistribuição desigual de recursos, por causa 
dos ajustes que devem ser efetuados em função de fato-
res biológicos, sociais e político-organizacionais deter-
minantes das desigualdades existentes, alcançando uma 
maior participação social na definição dessas políticas. 
Deve-se também buscar multiplicar os espaços para a 
expressão dos diferentes interesses e a construção de 
consensos, estreitando as relações entre política de saú-
de, desigualdades sociais e equidade nas diversas regi-
ões do país (TRAVASSOS et al., 2000; PELLEGRINI 
FILHO, 2004).

Considerações finais

Proporcionar aos indivíduos de uma sociedade uma 
justa oportunidade para desenvolver seu pleno po-
tencial de saúde com equidade constitui um grande 
desafio, ainda mais num país como o Brasil, onde 
os problemas relacionados às desigualdades sociais 
em saúde são inúmeros. Porém, compreende-se 
que a implementação de políticas públicas direcio-
nadas ao alcance dessa equidade é o caminho para 
combatê-los. 

Nesse sentido, pôde-se perceber de forma ampla 
que equidade em saúde refere-se ao atendimento das 
necessidades em saúde que são socialmente determina-
das, à medida em que os cuidados de saúde são apenas 
um entre os inúmeros fatores que contribuem para as 
desigualdades em saúde. Com isso, a ação isolada dos 
serviços de saúde não é suficiente para resolver o con-
junto das iniquidades em saúde, mas certamente pode 
contribuir para reduzi-las.

Dessa maneira, é essencial a busca por uma equi-
dade tanto vertical quanto horizontal, para que a re-
dução dessas diferenças possa atuar positivamente so-
bre as desigualdades sociais em saúde nas populações 
atendidas.

Portanto, o exercício da equidade em saúde deve 
se materializar no processo de formulação de políticas 
de saúde e das políticas públicas intersetoriais que pos-
sam ter impacto sobre os determinantes sociais da saú-
de. Políticas voltadas para equidade pressupõem redis-
tribuição desigual de recursos, por causa dos ajustes que 
devem ser efetuados em função de fatores biológicos, 
sociais e político-organizacionais determinantes das de-
sigualdades existentes.

Enfim, é imprescindível que as políticas de saú-
de se consolidem como políticas públicas voltadas ao 
interesse público e à promoção da equidade, superan-
do o âmbito setorial e diminuindo as desigualdades 
existentes. É necessário, portanto, o fortalecimento 
do processo democrático de definição destas políti-
cas, multiplicando os atores envolvidos, os espaços e 
oportunidades de interação entre eles, permitindo a 
defesa dos seus interesses e a contemplação tanto da 
equidade, quanto da eficácia e eficiência dos sistemas 
de saúde. 
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