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RESUMO A proposta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) para

discutir determinantes sociais da saúde em um amplo esparo de reflexáo académica

permite dar continuidade ao debate em torno da consolidaráo de instrumentos

para a luta pela equidade em saúde. Em resposta a essa provocaráo, este artigo

apresenta uma discussáo e reinterpretaráo do aparecimento epercurso histórico

da ideia de determinaráo social da saúde, com fOco na complexidade da saúde

coletiva e na integralidade do conceito de saúde. Por meio desta análise conceitual,

acreditamos estar contribuindo para uma melhor compreensáo da relaráo saúde

sociedade e, inclusive, estar indagando nosso trabalho comoprofissionais da saúde

atuantes na realidade brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: Determinaráo social da saúde; Saúde coletiva;

Integralidade em saúde

ABSTRACT The proposal ofthe Brazilian Center flr Health Studies (CEBES,

acronym in Portuguese) to discuss the socialdeterminants ofhealth in a wide space

ofacademic reflection allows the continuation ofthe debate on the consolidation of

instrumentsflr thefightflr equity in health. As a response to this, thepresentarticle

offirs a discussion and reinterpretation ofthe origins and historicalpathway ofthe

notion ofsocial determination ofhealth, flcusing on the complexity ofcollective

health and the integrality ofthe concept ofhealth. By means ofthis conceptual

analysis, we believe to be making a contribution towards a better understanding

ofthe health-society relation, and also towards the questioning ofourposition as

health proftssionals who work within the Brazilian reality.

KEYWORDS: Social determination of health; Collective health; Integrality

in health
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INTRODU<;ÁO

o fato de ter voltado abaila a questáo da determi

na<;:áo social em saúde como tema para discussáo crítica

no campo da saúde coletiva é motivo de muito regozijo e

esperan<;:a. Esta é urna temática que nos permite pensar,

compreender melhor e avaliar a rela<;:áo saúde-sociedade

e inclusive indagar se nosso trabalho, como profissionais

da saúde, tem sido capaz de contribuir para que esta

rela<;:áo seja conduzida a um ancoradouro no qual o

bem-estar, a autorrealiza<;:áo e a felicidade individual e

coletiva possam superar os sofrimentos e as perdas de

capacidade e potencia inerentes aos seres humanos.

O tempo se refez para respeitar o espa<;:o de refiexáo

e, assim, devemos navegar, pois é urgente reinvestir na

boa luta.

Neste sentido, a iniciativa da cria<;:áo da Comissáo

de Determinantes Sociais da Saúde pela Organiza<;:áo

Mundial de Saúde (OMS) é muito bem-vinda, e seus re

latórios e recomenda<;:óes estáo abertos e seráo elementos

para constru<;:áo/reconstru<;:áo, fazeres/refazeres, aplausos

e disputas e principalmente poderáo servir como instru

mentos para a luta pela equidade em saúde.

Esta proposta de discussáo capitaneada pelo Centro

Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), que possibilitou

o uso de um texto inteligente e provocativo de Naomar,

foi capaz de nos mobilizar, e o presente artigo é o resul

tado desta provoca<;:áo.

Em primeiro lugar, gostaríamos de discutir e rein

terpretar o aparecimento e percurso histórico da questáo

"determina<;:áo social da saúde" no século 20 sob duas

perspectivas que, entretanto, tiveram a década de 1970

como o momento oportuno para aflorar. Podemos dizer

que ambas as perspectivas identificam a insuficiencia das
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propostas de interven<;:áo vigentes nos sistemas de saúde de

entáo para resolver, ou pelo menos melhorar, a condi<;:áo de

saúde das coletividades; por outro lado, reconhece-se a falta

de alcance dos modelos e paradigmas do conhecimento em

saúde para compreender a própria questáo da saúde em sua

integralidade. Apontava-se criticamente o fato do cuidado a
saúde estar baseado na aten<;:áo médico-sanitária aos doentes

como elemento importante do fracasso do modelo, bem

como sua orienta<;:áo científica derivada do risco individual

da doen<;:a calculado pela epidemiologia clássica que, na

quele momento, era considerada um método.

Adiantemos a sinaliza<;:áo de que a primeira perspec

tiva de análise nos conduzirá pelos caminhos construídos

dentro dos limites estabelecidos pelo poder hegemónico

nas sociedades ocidentais desenvolvidas e expressará a

questáo em termos dos "determinantes". A segunda

perspectiva caminhará pela senda da emergencia de

urna Saúde Coletiva considerada a refunda<;:áo da Saúde

Pública latino-americana, cuja constru<;:áo é, em muitos

sentidos, considerada como elemento político, técnico

e científico de projetos políticos democráticos e contra

hegemónicos na regiáo. Nesta perspectiva, a questáo se

expressará em termos de "processo de determina<;:áo".

Havia, entáo, um consenso mais ou menos ge

neralizado no campo da Saúde Pública de que, para

compreender e melhorar a saúde de urna popula<;:áo,

era necessário focalizar de forma proativa os padróes

e modelos sociais que moldam as chances de pessoas e

coletividades serem saudáveis, ao invés de se limitar a

oferecer auxílio médico sanitário quando ficam doentes

(GRAHAM, 2004; LHO, 2002; ARoueA, 2003).

A rigor, dificilmente se pode atribuir urna origem

claramente definida no espa<;:o e no tempo aideia, seja de

urna determina<;:áo ou de determinantes sociais da saúde. É

mais plausível pensar que essas concep<;:óes conformaram

se ao langa das últimas décadas, atravessando contextos

históricos diferentes e envolvendo atores sociais diferentes

e, portanto, sujeitaram-se a interesses diferentes.
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Levaremos em conta nesta análise a distinyao que

Frederick Nietzsche fez usando as palavras alemás Urs

prung (origem) e Erfindung (invenyao), e na utilizayao des

ta distinyao por Foucault tomando-a como um dos pontos

de partida para construyao de seu método arqueológico

de pesquisa. Certamente nao utilizaremos este método

de forma estrita, mas tomaremos a distinyao assinalada

como ponto de partida para interrogar aquilo que foi dito

em relayao adeterminayao social de saúde como processo

social já inventado, buscando isomorfismos, isotopias,

correlayóes, continuidades e rupturas e nao sua origem

(FOUCALT, 1999). Nesta perspectiva, é interessante analisar

o percurso do conceito "determinayao do social na saúde"

desde o Relatório Lalonde, de 1974, até o Relatório da

Comissao sobre Determinantes Sociais da Saúde (CDSS)

da OMS, publicado tn~s décadas depois.

Poder-se-ia dizer que o primeiro registro do con

ceito determinaráo da saúde que consegue urna forte

repercussao no campo da Saúde Pública corresponde ao

relatório A new perspective on the health ofCanadians.

Vm documento de trabalho destinado adiscussao de

reformas no sistema de saúde do Canadá, apresentado

em Ottawa, em 1974, pelo Doutor Marc Lalonde, na

época, a cargo do Ministério de Saúde e Bem-Estar

Social.. Esse texto é considerado o primeiro documento

governamental em que um país ocidental reconhece

oficialmente que o paradigma biomédico do seu Sistema

Nacional de Saúde está falido e que é preciso ir além da

atenyao aos doentes (sick care) (LEMCO, 1994).

No documento, Lalonde questiona o senso comum

segundo o qual a qualidade da saúde de um país torna

se equivalente aqualidade da atenyao médica instalada

e que, em consequencia, reproduz a crenya popular de

que toda melhora no estado de saúde de urna populayao

deriva exclusivamente de avanyos na tecnociencia médi

ca. Como alternativa, o autor propóe a criayao de urna

nova abordagem para o campo da saúde (health field),

dividindo-o em quatro grandes elementos: a biologia

humana; o entorno ambiental; os estilos de vida e a

organizayao do sistema de saúde pública, isto é, fato res

determinantes da saúde que existem fora da assistencia

médica (LALONDE, 1974), embora ainda nao sejam

adjetivados como determinantes "sociais".

Lalonde parece ter intuído que o senso comum trafica

ideologia como afirmaria anos mais tarde Roland Barthes.

Para o semiólogo frances, os mitos nao criam significados,

mas os colocam a serviyo de urna ideologia (no sentido

marxista), fazendo com que as coisas do cotidiano falem

por ela. Todo discurso, seu conteúdo e sua referencia ao

real, atribui nao apenas significados, mas também valores;

e todo discurso, enquanto signo, pode se converter em

mito (BARTHES, 1988). Segundo George Simmel (1964),

a forma como urna sociedade expressa as relayóes intersub

jetivas é urna expressao do resultado de lutas anteriores, da

maneira como essa sociedade foi resolvendo seus conflitos

de interesse. Traduzido em termos gramscianos, as relayóes

sociais hegemonicas (e os discursos que as legitimam)

sao reproduzidas pelos grupos dominantes. Entretanto,

cabe considerar que, no mundo atual, caracterizado pela

globalizayao do capitalismo em sua fase monopólica, os

grupos dominantes interessados na reproduyáo social do

discurso biomédico nao tem perdido nem sua hegemonia

simbólica nem seu prestígio social. Neste sentido, vale a

pena nos aprofundarmos em alguns tópicos a respeito do

discurso, tomado em princípio como nao-hegemonico,

dos determinantes e da promoyao da saúde.

Por outro lado, é preciso observar que, mesmo de

forma nao intencional, Lalonde contribuiu para um

processo de ruptura epistemológica que já se iniciara no

campo academico, ao introduzir a questao dos determi

nantes no campo da gestao oficial da saúde.

De fato, a visao integral do processo saúde-doenya,

determinado pelo biológico, o ambiental e os hábitos

do indivíduo, já estava presente na obra de Bernardino

Ramazzini, no século 18, ainda que expressa no léxico

da época. Observa-se também que esse discurso encontra

Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 33, n. 83, p. 371-379, se,.ldez. 2009



374 TAMBELLINI, A.T.; SCHÜTZ, G.E. • Contribuic;áo para o debare do Cebes sobre a "Dererminac;áo Social da Saúde": repensando processos sociais, dererminac;áes e
determinantes da saúde

urna correla<;:ao com a célebre defini<;:ao de saúde ins

tituída pela OMS em 1948. Paradoxalmente, um dos

fatores que talvez mais tenha dificultado a disputa pela

hegemonia do novo discurso sanitarista foi a insistencia,

as vezes radicalizada, para silenciar o termo "doen<;:a" da

dialética saúde-doen<;:a, obtendo a saúde como positivi

dade, ou melhor, como nega<;:ao da nega<;:ao (LEFEVRE;

LEFEVRE CAVALCANTE, 2004). No senso comum, o poder

simbólico do termo 'saúde' diminui quando nao se faz

men<;:ao a doen<;:a:

Uma das maiores dificuldades para se definir saúde
consiste em que, náo sendo, em si, uma coisa ou¡ato,
só passa a se-lo através ou a partir da doenra ou mal
estar, estes sim, como assinalava Schopenhauer, coisas
ou¡atos incontestes. (LEFEVRE, 1999).

Por outro lado, vale destacar que o principal

intuito de Lalonde ao elaborar esse relatório nao foi

especificamente produzir urna ruptura epistemológica

em si mesma, mas legitimar as reformas que pretendia

introduzir no sistema de saúde que gerenciava, em vista

dos impactos dos excessivos (e crescentes) gastos com a

organiza<;:ao dos cuidados médicos (ACADEMUS: REVISTA

CIENTÍFICA DA SAÚDE, 2002). Leve-se em considera<;:ao

que o relatório Lalonde foi produzido pelo máximo

gestor do bem-estar social de um país desenvolvido e

com urna tradi<;:ao de we/fit.re state, no contexto de urna

crise económica mundial - a chamada "Crise do Pe

tróleo" iniciada em 1973 - que amea<;:ava a capacidade

dos governos de países industrializados de financiar

políticas públicas redistributivas em plena vigencia da

Guerra Fria. Contemporaneo a essa crise, acontecia urn

espetacular desenvolvimento da tecnologia médica (e

seus custos), bem como um intenso movimento social,

iniciado em 1968, reivindicativo de mudan<;:as políticas

e institucionais que desafiavam, nesses mesmos países, os

poderes instituídos por meio da desobediencia civil.

Está claro que o Relatório Lalonde contribuiu no

tavelmente com o debate dos determinantes da saúde,

estendendo a discussao das políticas públicas as esfe

ras do combate aos maus hábitos e a necessidade de

melhorar a qualidade do entorno das pessoas. Porém,

nao se aprofundou na questao da determina9ao 'social'

da saúde. De fato, nenhuma das palavras 'inequality'

(desigualdade), 'inequity' (iniquidade), 'disparities'

(disparidade) e 'poverty' (pobreza) aparece no docu

mento original em ingles l.

A partir do final da década de 1970, as discussóes

e propostas que tratavam da determina<;:ao da saúde na

OMS passaram a incluir a questao social como elemento

de peso sob a forma de determinantes que redefiniriam

os sistemas de saúde (como exemplo Alma-Ata, em

1978, e a Primeira Conferencia Internacional sobre

Promo<;:ao da Saúde, em 1986). O mesmo aconteceu

com as reformas sanitárias dos charnados "países em

desenvolvimento". Finalmente, em 2004, é criada na

OMS a "Comissao sobre Determinantes Sociais em

Saúde" (OMS, 2005) que em 2008 publicou seu infor

me final (OMS, 2008) elaborado a partir dos resultados

obtidos em grupos de trabalhos organizados em torno

dos principais determinantes: exclusao social, mulher e

equidade de genero, desenvolvimento infantil precoce,

condi<;:óes de emprego, globaliza<;:ao, urbaniza<;:ao, socie

dade civil, sistemas de saúde, condi<;:óes de Saúde Pública

prioritárias, a<;:ao intersetorial, a<;:ao nos países, medidas

e evidencias e, finalmente, um grupo denominado

comissao que foi aquele encarregado da elabora<;:ao do

modelo teórico-metodológico (WHO, 2007).

Basicamente, para a OMS, os Determinantes Sociais

em Saúde (DSS) "sáo as circunstancias em que as pessoas

1 Há sim urna referencia ao uso do indicador Average annual income (Renda média anual) como medic;áo suplememar que expressa a brecha enrre ricos e pobres,
necessária para realizar urna melhor imerprerac;áo de ourras esrarísricas (LALONDE, 1974, p. 38)
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nascem, crescem, vivem, trabalham eenvelhecem, bem como

os sistemas estabelecidos para combater as doenras". Essas

circunstancias "estáo configuradas por um conjunto mais

amplo de fOrras: economicas, sociais, normativas e políti

cas". Neste sentido, as condi<;:óes de vida (crescimento,

aprendizado, reprodu<;:áo, trabalho e envelhecimento)

estáo "determinadas" pelo "lugar que caCÚ1 um ocupa na

hierarquia socia!'; isto inclui o grau de vulnerabilidade

individual a agravos na saúde e suas consequencias. O

relatório final da Comissáo, publicado em agosto de 2008,

propóe tres recomenda<;:óes fundamentais: (i) melhorar as

condi<;:óes da vida cotidiana; (ii) lutar contra a distribui<;:áo

desigual do poder, do dinheiro e dos recursos; e (iii) medir

e analisar o problema por meio de a<;:óes de coopera<;:áo

intersetorial (OMS, 2008).

Devemos ressaltar as diferen<;:as observadas entre

os relatórios dos grupos temáticos de grande densidade

de aportes científicos, que contem análises bastante

aprofundadas dos temas em discussáo, e o material

disponibilizado e distribuído pela Organiza<;:áo sob

diferentes formas e vias de comunica<;:áo, considerado

como o resumo sintético dos resultados obtidos e orga

nizados sob a forma de relatório final da Comissáo. Este

documento, porém, náo foi capaz de reHetir a riqueza das

contribui<;:óes e a transparencia dos textos temáticos.

Precedente e simultaneamente as atividades das

agencias de coopera<;:áo internacional e de gestáo da saú

de, nas últimas décadas, incrementou-se notadamente a

produ<;:áo academica a respeito das DSS. A maioria dos

autores focalizou a importancia de subsidiar as políti

cas públicas realizando avalia<;:óes - com raras exce<;:óes

estritamente baseadas em evidencias - das condi<;:óes

sociais que determinam a saúde de grupos populacionais,

e tomaram os chamados "determinantes sociais" como

equivalentes ao processo de determina<;:áo social da saú

de. Foi nessa produ<;:áo científica que a OMS investiu no

estabelecimento de um modelo teórico conceitual que

demarcaria sua proposta de determinantes.

O relatório denominado '/:l. conceptualframework

fOr action on the social determinants ofhealth" (WHO,

2008) foi resultado de um trabalho coletivo que tor

nou explícito o entendimento compartilhado sobre o

particular, elaborando-se um modelo teórico, suas pos

sibilidades de verifica<;:áo empírica e sua capacidade de

subsidiar a formula<;:áo de diretrizes políticas para a<;:óes

pró-equidade em termos nacionais e internacionais.

Ainda que este texto refuta a presen<;:a de diferentes

escolas filosóficas na apropria<;:áo e desenvolvimento dos

conceitos-chave e de diferentes posi<;:óes teóricas e políticas

na proposi<;:áo e discussáo das questóes, o resultado do

trabalho aparece sob a forma de um modelo que obscurece

os processos que compóem suas articula<;:óes dinamicas.

Por outro lado, aprisiona os elementos processuais sob a

forma de categorias subordinadas a hierarquias rígidas,

na maioria das vezes transformadas em variáveis que nem

sempre respeitam a natureza dos objetos em questáo, per

mitindo a naturaliza<;:áo do modelo. A fragmenta<;:áo dos

conteúdos observada pode estar relacionada a autonomia,

certamente relativa, manifestada pelos grupos temáticos

ao procederem a análise escolhendo teorias e formas

particulares de encaminhamento, ainda que os temas

específicos tenham sido reintroduzidos e ressignificados

na etapa final da modeliza<;:áo. Porém, deste fato surge a

dificuldade de urna compreensáo clara da integralidade

do modelo, se ela de fato existir, e de sua própria recons

tru<;:áo para uso em projetos específicos de investiga<;:áo

nos ámbitos locais.

Será utilizado aqui o modelo de Diedericksen,

Evans e Whitehead (2001), que assume importancia

decisiva no processo de reinven<;:áo do modelo OMS

para demonstrar como seu uso nesse contexto oca

siona perda de sua potencia explicativa do ponto de

vista científico e de sua capacidade de subsídiar a<;:óes

políticas efetivas do ponto de vista da transforma<;:áo

da realidade em prol da melhoria da saúde e garantia

da equidade.

Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 33, n. 83, p. 371-379, se,.ldez. 2009



376 TAMBELLINI, A.T.; SCHÜTZ, G.E. • Contribuic;áo para o debare do Cebes sobre a "Dererminac;áo Social da Saúde": repensando processos sociais, dererminac;áes e
determinantes da saúde

A revisao das teorias e modelos presentes na literatura

científica internacional pela Comissao propiciou urna

classifica<;:ao em tn~s tipos de abordagens: a) psicossociais:

b) produ<;:ao social de doen<;:a / economia política da saú

de; c) teoria ecossocial e modelos multiníveis relacionados.

O modelo Diedericksen foi enquadrado na segunda

abordagem, sendo descrito como oriundo de urna posi<;:ao

teórica denominada "materialista ou neomaterialista" que,

por outro lado, "náo nega as eonseqüencias psieossociais

negativas da desigualdade de rendas" (DlDERICHSEN et al.,

2001) . O conceito de 'classe social' é central no modelo

original e fica subsumido na expressao 'posi<;:ao social' do

novo modelo em constru<;:ao, que se desenvolve tomando

a 'estratifica<;:ao social' como categoria produtora dos

diferenciais de exposi<;:ao a condi<;:óes potencialmente

capazes de provocar altera<;:óes na saúde e diferenciais de

vulnerabilidade, seja em termos da saúde ou das condi

<;:óes de disponibilidade de recursos materiais. Seria na

própria sociedade, identificada sob a forma de 'contextos

sociais' que se criaria a estratifica<;:ao ao se distribuírem os

indivíduos em diferentes posi<;:óes sociais mediadas pelas

capacidades de consumo na lógica de mercado.

O modelo reinventado abandona o referencial

teórico original, que trabalha a partir da compreensao

de um tipo de sociedade criada a partir de processos his

tóricos de apropria<;:ao e aliena<;:ao que tem mantido, em

seus particulares estilos de desenvolvimento, as formas

de poder que permitem a existencia de desigualdades e

iniquidades estruturais na sociedade e que repercutem

na saúde.

O modelo construído tem claro caráter funciona

lista, que é urna característica deste tipo abordagem por

composi<;:ao de parcialidades teóricas e nao leva em conta

que o conceito de 'determina<;:ao' possui urna forte asso

cia<;:ao com o pensamento estruturalista e que o termo

determinante pressupóe o processo de determina<;:ao.

Em termos filosóficos, o determinismo é urna

corrente metafísica que afirma que todo fenómeno está

determinado necessariamente pelas circunstancias ou

condi<;:óes em que se produz e, portanto, os atos e a<;:óes

que envolvem os indivíduos nao sao resultado da livre

escolha, mas dos determina<;:óes que os condicionam2
•

Quando um fator determinante exclui automaticamente

todos os demais possíveis, o determinismo é visto como

reducionista. A teoria marxista, por exemplo, tem sido

criticada como urna forma de determinismo económico,

pois argumenta que as for<;:as e as rela<;:óes de produ<;:ao

que definem a estrutura económica de urna sociedade

determinam as condi<;:óes materiais de vida dos indi

víduos segundo a classe social aqual pertencem. Nao

obstante, desde o marxismo se explica que nao é bem

essa a interpreta<;:ao dialética da determina<;:ao económi

ca, urna vez que a dialética nao pretende suprimir ou

negar a existencia de outras possibilidades de processos

de determina<;:óes diversas, mas encontrar a sua exata

rela<;:ao com a realidade. Neste sentido, a determina<;:ao

económica da vida material é a síntese concreta de múlti

plas determina<;:óes dialeticamente relacionadas entre si,

ou seja, urna unidade sintética do que é diverso (BORON,

1999). O desafio de encontrar urna inteligibilidade a
complexidade é maior hoje, pois, como demonstram

Prigogine (1980) e Wallerstein (1999), a imensa diversi

dade das experiencias sociais contemporáneas nao pode

ser adequadamente explicada por urna única teoria geral

(SANTOS, 2005).

As abordagens teórico-conceituais das DSS e da

promo<;:ao da saúde, fortemente impulsionadas por agen

cias de coopera<;:ao internacional, da mesma maneira que

o conceito 'desenvolvimento sustentável' é englobado

pelo conceito integral de 'desenvolvimento humano'

elaborado por Amartya Sen para a Organiza<;:ao das

Na<;:óes Unidas (ONU). Nesta concep<;:ao, a liberdade de

2 O determinismo se diferencia do fatalismo. pois. neste último. supóe-se urna determinaC;áo ad eternum exterior ao indivíduo, enguanto para o primeiro, a ac;áo

determinada sempre corresponde a um agente socialmente determinado.
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escolha do indivíduo adquire urna relevancia difícil de

ser conciliada com o esquema de determinayóes sociais,

por mais funcionalista que seja a abordagem teórica na

qual se encaixe.

Estruturalistas críticos dessas abordagens geren

cialistas da ONU afirmam que, por resultarem úteis a
tradiyao de racionalidade instrumental da modernidade

liberal, as mesmas foram rapidamente adotadas pelo

Banco Mundial e, em grande parte, cooptadas pelo

establishment económico globalizado no sentido de que

admitem a necessidade de discussao de correyóes dos

efeitos indesejáveis do modelo de acumulayao capitalista,

mas que de nenhuma maneira se propóem a mudá-Io

(GALAFASSI, 2005).

Enfim, o trabalho de Naomar procurou entender e

se aprofundar no esquema conceitual que foi proposto

nas primeiras fases de ideayao do modelo o qual nao está

absolutamente claro. Retomando e aprofundando-se, a

partir de urna análise crítica, nas propostas de autores

que aparecem no texto da OM5, o autor escolhe a

'equidade em saúde' como elemento a ser trabalhado.

No artigo aqui apresentado, delineia como perspectiva

de análise o que chama de "proposta de articulayao

semantica". Compreende-se que esta seja urna proposta

científica que necessita de competentes incursóes inter

disciplinares para conseguir urna formalizayao de corte

transdisciplinar. Ou melhor, acredita-se que se tornará

imperativo assumir a refiexao filosófica e atravessar,

por dentro e pelo alto, as disciplinas do conhecimento

científico para tentar urna formulayao significativa que

faya nascer um conceito apto a ser desenvolvido.

Resumidamente, pode-se apontar que a falta de

explicitayao conceitual sobre o termo 'determinayao',

seu significado, forma e limitayóes permite que os

vários elementos - categorias - que compóem as

condiyóes determinantes - condicionantes dos efeitos

observados - sejam colocados simplesmente como

fato res e/ou situayóes sociais que os precedem. Esta

falta de precisao conceitual, aliada a urna teorizayao

frouxa sobre a relayao saúde-sociedade, nao permite

o entendimento dos mecanismos e, principalmente,

dos múltiplos processos socioeconómicos, ecológicos,

biológicos, psicológicos e culturais que se articulam

na constituiyao do objeto saúde, o que leva aexclusao

das dimensóes políticas, históricas e espayo-territorias

desta proposiyao científica.

Ao mesmo tempo, a definiyao esboyada do objeto

'saúde' carece de um desenvolvimento conceitual que

permita sua abordagem enquanto objeto complexo cujas

determinayóes estao sujeitas a graus variáveis de incer

teza e diversidade (FUNTOWICZ; RAVETZ, 1994; PORTO;

FREITAS, 1997; PALMA; MATTOS, 2001). Neste sentido,

pode-se considerar a tentativa de separar o par saúde/

doenya operada pela Comissao da OM5 como urna

forma malograda de resolver as contradiyóes inerentes

ao próprio objeto saúde. Um objeto situado em um

processo de 'vir a ser' no qual acontecimentos, ayóes,

determinayóes e acasos imprimem suas características

desordenadas dentro do grande numero de relayóes e

articulayóes de natureza e formas variadas constituindo

se num sistema complexo de determinayóes.

Paim e Almeida Filho (2000) tem se preocupado

com a necessidade de construyao de um novo marco

teórico conceitual para a 5aúde Coletiva, dada a impor

tancia que o diálogo entre saberes e práticas assume no

processo de produyao do conhecimento neste campo

da saúde. Nesta via, e concordando com Breilh, há de

se superarem as abordagens reducionistas da epide

miologia clássica presentes na concepyao da iniciativa

"determinantes sociais de saúde da OM5", de modo

que esta disciplina já assumida "como urna ciencia

estruturada a partir de objetos de estudo claramente

definidos" (BREILH, 200S, p. 746) possa contribuir de

forma decisiva para o avanyo do conhecimento que

permitirá a humanidade a invenyao e realizayao de

sociedades saudáveis.
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Como disse Navarro (2009): "It is not 'inequalities'

that kill people, as the report states; it is those who are

responsiblefor these inequalities that killpeople':
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