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380 DEBATEDüRES / DISCUSSANTS
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RESUMÜ Este artigo apresenta uma introduráo conceitualadeterminaráo social

da saúde. Aborda-se a determinaráo social dos indivíduos, o conceito de saúde e,

na sequéncia, procura-se esclarecer a determinaráo social da saúde. A abordagem

da determinaráo social dos indivíduos éapresentada a partir das obras de Hegel e

Marx. O conceito de saúde édelineado apartir do campo da promoráo da saúde,

estabelecido pela Carta de Ottawa e a partir dos principais indicadores de saúde.

Ao abordar os conceitos presentes na determinaráo social da saúde ft-z-se uso das

categorias eevidencias dentro do enfOquepsicossocialdo tema. Trata-se, portanto, de

uma reflexáo sobre a centralidade do cardter social na determinaráo dos indivíduos

e o nexo causal sociopsicológico na cadeia de determinaráo da saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Determinaráo social da saúde; Saúde; Sociedade.

ABSTRACT This articlepresentsaconceptualintroduction to thesocialdetermination

ofhealth. The issues to be addressed are the social determination ofindividuals, the

concept ofhealth and, subsequent/y, an explanation on the social determination of

health. The approach to socialdetermination ofindividuals ispresentedftom the works

ofHegelandMarx. The conceptofhealth is outlinedftom thejie/dofhealthpromotion,

established by the Ottawa Charter andftom the main health indicators. Categories

and evidences within the psychosocial scope ofthe topic are used when approaching

the concepts that are present in the social determination ofhealth. Thereftre, it is a

reflection on the centrality ofthe social character in the determination ofindividuals

and the socio-psychological causal link in the chain ofdetermination ofhealth.

KEYWüRDS: Social determination ofhealth; Health; Society.

*Este artigo se baseou em um texto incorporado ao curso adistiíncia de Especializac;áo ero Saúde da Farnília da Faculdade de Medicina da UFMG realizado em 2007.
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INTRODU<;ÁO

Neste artigo, pretende-se fazer urna introdw;:ao

conceitual ao tema da determina<;:ao social da saúde.

Essa abordagem impóe a considera<;:ao prévia da deter

mina<;:ao social dos indivíduos e também do conceito, ou

significado, de saúde. O tema da determina<;:ao social dos

indivíduos é necessário porque a saúde, seja qual for o sig

nificado que lhe seja atribuído, nao pode estar dissociada

da determina<;:ao geral da vida das pessoas. Em segundo

lugar, o conceito de saúde precisa ser explicitado para que

esteja claro aquilo que estamos considerando.

Aborda-se primeiramente, portanto, a deterrnina<;:áo

social dos indivíduos e, em seguida, o conceito de saúde.

Na sequencia, como urna síntese desses dois tópicos,

procurou-se esclarecer a determina<;:ao social da saúde.

Na abordagem da deterrnina<;:ao social dos indivíduos, é

apresentado aqui o conjunto analítico estabelecido a partir

das obras de Hegel, especialmente emA Fenomenolagia do

espírito (1992), de Marx, que trata do tema no conjunto

de sua obra, que tem A ldeologia alemá (MARx; ENGELS,

1987) como texto referencial dessa abordagem, assim como

Lukács, principalmente com Ontolagia do ser social (1981).

]á o conceito de saúde é delineado aqui a partir da inflexao

representada pelo campo teórico e prático da promo<;:áo

da saúde, consubstanciada na Cana de Ottawa, de 1984.

Considera-se também o conceito implícito nos principais

indicadores objetivos de saúde atualmente utilizados. Por

fim, ao abordar os conceitos presentes na determina<;:áo

social da saúde, este artigo faz uso principalmente das

categorias e evidencias empíricas dentro do que pode ser

considerado um enfoque psicossocial do tema, cujo autor

de maior proje<;:áo é o epiderniologista Michael Marmot.

O enfoque psicossocial é urna das várias abordagens

possíveis da determina<;:ao social da saúde, das quais um

amplo painel é esbo<;:ado em "A problemática teórica da

determinaráo social da saúde" (Nota breve sobre Desi

gualdades em Saúde como objeto de conhecimento),

artigo apresentado por Naomar Almeida-Filho em se

minário sobre o tema realizado em maio de 2009 pelo

Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (CEBES). Dentro

do amplo quadro pincelado por Almeida-Filho, pode-se

identificar o presente artigo como urna refiexao dentro

do reconhecimento do causal sociopsicológico na cadeia

de determina<;:ao da saúde e que repousa, por seu turno,

na compreensao filosófica da centralidade da socialidade

na determina<;:ao dos indivíduos.

A DETERMINA<;ÁO SOCIAL

DOS INDIVÍDUOS

É um consenso quase incontestado no ámbito do

pensamento social contemporáneo que os indivíduos sao

fortemente determinados por sua posi<;:ao na sociedade.

Todos reconhecem que os meios materiais e espirituais

para o desenvolvimento e realiza<;:ao de capacidades aos

quais os indivíduos tem acesso no curso de suas vidas,

assim como a teia de rela<;:óes peculiar em que cada in

divíduo realiza a sua existencia, definem possibilidades

e formam características das existencias individuais.

Essa determina<;:ao atravessa todas as dimensóes

da vida social.

É possível considerá-Ia desde o nível mais amplo, em

que encontramos as rela<;:óes economicas e macrossociais,

que hoje sao, certamente, definidas no plano mundial.

As possibilidades para o desenvolvimento e realiza

<;:ao de capacidades individuais, as expectativas, os valo-

1 Está claro também que o capitalismo se desenvolveu realmente nas primeiras condi,áes e que as culturas parriarcais sao periféricas na economia capitalista mundial.
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res e o próprio caráter das pessoas sao profundamente

marcados pela estrutura económico-social geral, que é

progressivamente mais mundiaL Os padróes éticos em

geral, os níveis de competitividade e solidariedade entre

as pessoas, os padróes e perfis mais gerais de consumo,

entre outros fatores, sao certamente delineados neste

nível macrossociaL

Entao, como pode haver tanta diversidade de com

portamentos dentro das mesmas condi<;:óes estruturais

de urna sociedade?

Acontece que, em primeiro lugar, as grandes es

truturas económicas da sociedade podem conviver com

urna relativa diversidade de padróes culturais, É possível,

por exemplo, como observamos hoje, que a estrutura

capitalista se desenvolva em culturas democráticas e

com tradi<;:ao de respeito aos direitos civis, assim como

em culturas de padráo político autoritário e até mesmo

religioso e patriarcal l
,

Em segundo lugar, as grandes estruturas económico

sociais se faráo presentes na vida das pessoas, determinan

do-Ihes o modo de ser por urna série de media<;:óes, de

dimensóes intermediárias, particulares, até a composi<;:ao

das condi<;:óes de existencia cotidiana de cada indivíduo,

As condi<;:óes materiais das diversas famílias e indivíduos

dentro de urna mesma classe ou grupo social se aproxi

mam bastante, mas há semrpe alguma diferen<;:a, como,

por exemplo, a existencia de algum património deixado

por gera<;:óes anteriores, Do mesmo modo, as caracterís

ticas culturais das pessoas dentro de urna classe ou grupo

social tendem a certa homogeneidade que as distingue de

outras classes e grupos sociais, Os valores éticos, os gostos

estéticos, as características das rela<;:óes interpessoais (as

rela<;:óes amorosas e as rela<;:óes entre adultos e crian<;:as, por

exemplo) tem tra<;:os comuns que marcam grupos sociais

distintos, Porém, assim como nas condi<;:óes materiais,

as diferen<;:as também estao presentes dependendo da

história particular de cada subgrupo, de cada família, de

cada indivíduo,
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Por fim, a última media<;:ao na determina<;:ao da vida

de cada indivíduo é o próprio indivíduo, Dentro de seu

património material e espiritual e das condi<;:óes reais de sua

vida, os indivíduos sempre tem a escolha dentre várias al

ternativas como um elemento característico e ineliminável

de seu comportamento, Isso quer dizer que a sequencia de

determina<;:óes sociais, desde as características mais gerais

da sociedade até as mais particulares dos pequenos grupos

e das rela<;:óes interpessoais, conforma as individualidades,

mas essas sao ativas na escolha de seus atos, Essa escolha

e o comprometimento individual e coletivo que podem

derivar daí sao momentos críticos para a transforma<;:ao da

própria estrutura social, dos padróes de rela<;:óes e valores

que conformam urna dada sociedade,

o CONCEITO DE SAÚDE

A definiyao tradicional da saúde é puramente negati

va, considerada como a simples ausencia de doen<;:as, Essa

definiyao, tao contestada, como componente de urna visao

restritiva, puramente biológica e médica da questao da saú

de, certamente nao se aplica a urna análise da determinayao

social da saúde, Ao contrário, por princípio, trata-se de

urna antidefini<;:ao, que nega qualquer perspectiva analítica

ao tema da saúde e reduz efetivamente toda a questao ao

tratamento e preven<;:ao das doen<;:as e lesóes,

Outra defini<;:ao também já tradicional é a da Cons

titui<;:ao da Organiza<;:ao Mundial de Saúde (OMS), de

1946, que considera a saúde como um estado de perfeito

bem-estar (OMS, 2006), Essa é urna concep<;:ao positiva,

mas que tem alguns inconvenientes, Em primeiro lugar,

há a indetermina<;:ao, a incapacidade de especificar o

objeto que se pretende definir. Em segundo lugar, e es

treitamente relacionado ao primeiro inconveniente, está

o fato de se postular a saúde como um estado ideal de

plenitude, que seria o objetivo final, nunca atingível, da
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existencia e da vida de todas as pessoas. Ora, certamente

nao é este o sentido concreto que na vida cotidiana é

atribuído ao termo saúde.

Urna terceira defini<;:ao que tem conquistado progres

sivamente mais espa<;:o no setor saúde é a sua visualiza<;:ao

como um meio, um recurso para a vida das pessoas (OMS,

1986). Essa também é urna defini<;:ao positiva que, no

entanto, nao incorre nos vícios da defini<;:ao anterior.

Esta terceira defini<;:ao, muito difundida no campo da

promo<;:ao da saúde, se aproxima do uso corrente do

termo e permite a clara distin<;:ao da saúde em rela<;:ao aos

outros recursos e condi<;:óes da realiza<;:ao da vida humana,

determinando o seu espa<;:o dentro dos objetivos de vida

das pessoas.

Concebendo-se a saúde como um meio ou urna

condi<;:ao para a realiza<;:ao da vida, é preciso necessa

riamente distinguir a saúde da totalidade da vida e,

portanto, do conjunto dos objetivos da vida dos homens.

A vida humana, obviamente, impóe objetivos que nao

se restringem asaúde e que, muitas vezes, se mostram

superiores asaúde nas escalas de valores que orientam as

escolhas individuais. Esse fato se manifesta claramente

quando a vida individual e a saúde sao postas em risco

em fun<;:ao da realiza<;:ao destes valores (sejam eles valores

éticos universais ou valores relativos afamília, ao amor,

ao trabalho, a pátria, ao prazer, entre outros). Essas

atitudes se justificam, por si mesmas, como expressóes

práticas de urna determinada postura social e cultural e

nao por seu resultado para a saúde dos praticantes.

Pode-se concluir, portanto, que, ao se considerar

a saúde como meio para a vida ou para a realiza<;:ao dos

indivíduos na vida, certamente ela nao pode ser confun

dida com a totalidade da realiza<;:ao de si dos homens e,

portanto, é imposta urna restri<;:ao ao conceito de saúde

que nao se encontra na primeira defini<;:ao da OMS.

Desse modo, a saúde é tomada como um dos elementos

da qualidade de vida e urna das condi<;:óes objetivas para o

desenvolvimento humano, e nao como o seu conjunto.

Sob esse ponto de vista, pode-se identificar a saúde

como a capacidade psíquico-fisiológica, isto é, como

capacidade psicofisiológica para exercício ativo de si dos

indivíduos para a sua realiza<;:ao na vida. Saúde, capaci

dade psicobiológica é, certamente, urna condi<;:ao parcial

para a realiza<;:ao dos indivíduos na vida, urna condi<;:ao

que, ao mesmo tempo, abrange e é condicionada pelas

determina<;:óes de sua existencia como ser biológico.

Implícita ou explicitamente, esta defini<;:ao é obje

tivamente adotada quando se busca avaliar as condi<;:óes

de saúde de certo universo humano, ou o impacto sobre

a saúde de urna dada interven<;:ao (planos, projetos,

programas, protocolos etc.). De fato, os conceitos

e as medidas tanto de saúde autorreferida como de

'expectativa de vida' ou 'anos de vida saudáveis', ou

ainda os seus correlatos negativos, os coeficientes de

mortalidade e incapacidade, referem-se sem sombra

de dúvida a vitalidade, a capacidade psicofisiológica

dos indivíduos.

Entende-se, de acordo com essa concep<;:ao, que,

dentro do complexo dinamico do desenvolvimento hu

mano, o campo institucional da saúde - o setor saúde 

tem como objetivo específico a promo<;:ao, a prote<;:ao

e a recupera<;:ao da vitalidade psicofisiológica. Essa é a

sua responsabilidade institucional.

Mas, com isto, nao se restringiria novamente a atua

<;:ao do setor saúde ao campo biológico, ou biopsíquico?

Claro que nao! O que se obtém com esta deli

mita<;:ao do conceito de saúde nao é a elimina<;:ao das

dimensóes sociais de seu universo de interesse teórico

e do campo de sua prática. Ao contrário, explicita-se o

compromisso do setor saúde e o seu objetivo específico

no conjunto das políticas públicas, já que nao apenas a

saúde está em jogo no universo social e outros setores

da vida social tem outros enfoques e objetivos. Com

essa demarca<;:ao, é possível que a abordagem do social

no setor saúde se torne mais objetiva, operacionalizável

e efetiva.
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DETERMINANTES SOCWS DA SAÚDE

Tendo sido examinada a determina<;:áo social dos indi

víduos e especificado o que é a saúde, nao é preciso grande

esfon;:o para compreender a determina<;:ao social da saúde,

Ao langa de nossas vidas, nos desenvolvemos - re

cebemos, reproduzimos, desenvolvemos e criamos meios

de realiza<;:ao - e nos realizamos de urna maneira ou de

outra, O indivíduo, de acordo com a sua posi<;:ao no or

denamento social, tem acesso aos meios produzidos e dis

ponibilizados pela humanidade, realizando suas potencias

naturais dentro das condi<;:óes e possibilidades do meio

social em que vive, assim como desempenha potencias

que sao de origem essencialmente sociaL A realiza<;:ao de

si dos indivíduos constitui, por sua vez, momento ativo

do desenvolvimento humano genérico, Na efetiva<;:ao e

desenvolvimento de si, os indivíduos organizam e trans

formam grupos humanos nos mais diversos níveis e, de

um modo ou de outro, a própria humanidade, Por fim,

para os próprios indivíduos, que sao concentra<;:óes vivas

e pontos de intera<;:ao da rede social, a transforma<;:ao da

sociedade resulta em novas condi<;:óes de ser, novas con

di<;:óes de sua existencia, inclusive psicofisiológica.

As condi<;:óes sociais sao efetivamente base para o

padrao sanitário de um povo, assim como a posi<;:ao de

cada indivíduo na sociedade é urna base da própria saúde.

Isso se comprova pelo fato de que, ao retrocedermos nas

séries causais dos principais grupos de patologias e agravos

daqueles que tem maior impacto negativo para a saúde nas

diversas sociedades, encontramos, entre os determinantes

finais e com grande peso, as condi<;:óes sociais de vida.

As condi<;:óes de habita<;:ao e ambientais do perido

micílio, a existencia de restri<;:óes no acesso aalimenta<;:ao

e a outros bens fundamentais, as características físicas

das atividades realizadas no trabalho, assim como as

condi<;:óes do ambiente em que se realiza o trabalho,

podem implicar urna série de riscos asaúde que, em

geral, estao além da possibilidade de controle por parte
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dos indivíduos. Essas condi<;:óes sao essencialmente

determinadas pela posi<;:ao dos indivíduos na hierarquia

social e na divisao social do trabalho e da renda.

Há aí um campo da determina<;:ao social da saúde

que podemos chamar genericamente de físico ou am

bientaL É mais do que evidente o grande diferencial

de risco ambiental ou físico a que estao submetidos os

indivíduos conforme a sua posi<;:ao social. Esse gradiente

social se manifesta na compara<;:ao entre países e, no

interior dos países, na compara<;:ao entre os diversos es

tratos sociais. A exposi<;:ao a agentes biológicos, químicos

ou físicos danosos, a deficiencia nutricional, o desgaste

físico generalizado ou o esfor<;:o repetitivo no trabalho

sao características das condi<;:óes sociais de pobreza ou

miséria que ainda acometem a maior parte da popu

la<;:ao mundiaL Além da maior exposi<;:ao aos riscos, a

vulnerabilidade das popula<;:óes carentes é ampliada pela

deficiencia no acesso aeduca<;:ao e aos servi<;:os de saúde,

o que reduz a sua capacidade de lidar com tais riscos.

Mas a determina<;:ao social da saúde nao está cir

cunscrita aos males provenientes da exposi<;:ao aos riscos

de dano fisiológico, que sao característicos da pobreza.

Nao há um campo de determinantes sociais sobre a saúde

mais sutil, mas igualmente intenso. Trata-se do campo

comumente chamado de determinantes psicossociais.

O grau de reconhecimento, o nível de autonomia e de

seguran<;:a, assim como o balan<;:o entre esfor<;:o e recom

pensa e entre expectativas, realiza<;:óes e frustra<;:óes que os

indivíduos obtem no curso de suas vidas sao igualmente

determinantes de suas condi<;:óes de saúde. De fato, esse

campo da determina<;:ao social da saúde é cada vez mais

relevante, estando na base da série causal dos principais

problemas de saúde da atualidade no mundo em geral e

mesmo nos países de renda média e baixa.

Em relatório de 2005, a OM5 postula que, no mundo

em geral e nos países de média e baixa renda em particu

lar, ao se considerar o impacto em mortalidade, os tres

principais problemas de saúde sao, em ordem decrescente:
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doen<;:as cardiovasculares, cáncer e traumas; ao se considerar

o impacto sobre a perda de anos de vida saudáveis, os tres

principais problemas de saúde, também em ordem decres

cente, sao: doen<;:a mental, trauma e doen<;:a cardiovascular.

É fato conhecido que fatores psicossociais tem grande peso

nas cadeias causais de todos esses problemas.

Evidéncias da determinafiio social da saúde

Afirmei anteriormente que há um consenso quase

incontestado quanto a determina<;:ao social dos indi

víduos no campo da teoria social que é, no entanto,

quebrado por urna linha de pensamento que ainda

tem alguma penetra<;:ao no campo social e na cultura

médica. Trata-se da concep<;:ao liberal da economia e

da sociedade que pretende que as atitudes e os compor

tamentos individuais sao fundamentalmente frutos da

escolha individual e que, em última insd.ncia, as bases

da personalidade e do comportamento dos indivíduos

sao determinadas pela natureza.

No campo da saúde, essa visao naturalística e

individualista da vida humana e dos comportamentos

individuais encontra grande sintonia com a abordagem

exclusivamente biológica dos problemas de saúde. Por um

lado, esses problemas sao reduzidos, ao máximo possível,

a fenomenos de base puramente natural, doen<;:as cujas

explica<;:óes só podem ser encontradas na determina<;:ao

genética e em sua expressao fenotípica vinculada ao am

biente físico e aos comportamentos individuais. Por outro

lado, esses comportamentos sao tratados como objeto de

urna escolha individual que pretende ser essencialmente

livre, independente de determinantes sociais.

A doutrina da medicina baseada em evidencias,

capturada por este foco, nao tem sido capaz de reconhe

cer os determinantes sociais subjacentes aos principais

problemas de saúde mundiais. As pesquisas para a de

termina<;:ao dos fatores de risco para problemas, como

as neoplasias e as patologias cardiovasculares, quase

sempre consideram estes determinantes sociais apenas

como fatores de confusao (conftunders).

Pearce, um pesquisador neozelandes, mostra, em

estudo de 1996, que um grande número de estudos

sobre fatores de risco para diversos cánceres identificam

a pobreza ou classe social baixa como fator de risco para

a neoplasia, mas o tratam como mero conftunder.

No entanto, a determina<;:áo social da saúde encontra as

mais amplas evidencias, seja na análise histórica, seja dentro

dos próprios padróes da pesquisa epidemiológica contem

poránea. Obviamente, nao se trata de negar a determina<;:áo

genética das condi<;:óes de saúde, mas de precisar o seu peso

em face dos determinantes comportamentais e sociais.

Sao várias as evidencias históricas de graves pro

blemas de saúde que sao controlados ou mesmo desa

parecem com a modifica<;:ao das condi<;:óes sociais das

popula<;:óes antes ou independentemente do acesso a

recursos médicos terapeuticos ou preventivos contra o

problema. Caso bem estudado e documentado é o da

tuberculose que, nos países desenvolvidos, teve a sua

incidencia drasticamente reduzida muito antes da desco

berta e do início do uso dos primeiros tuberculostáticos

devido as melhorias das condi<;:óes de habita<;:ao, nutri<;:ao

e trabalho das massas que ocorreram nesses países a partir

da segunda metade do século 19 (McKEOWN, 1976).

Esse exemplo, no entanto, se refere aquele conjunto

de determinantes sociais da saúde que denominamos físi

cos ou ambientais e que estao, de modo geral, vinculados

as condi<;:óes de pobreza e miséria. A altera<;:ao das con

di<;:óes da saúde em fun<;:ao da altera<;:ao dessas condi<;:óes

ambientais, mesmo que devido a altera<;:ao das rela<;:óes

sociais, ainda poderia ser analisada dentro do marco ex

clusivamente biológico e naturalístico que compreende o

indivíduo isolado em sua rela<;:ao com o meio.

A questao é muito diferente quando se trata das doen<;:as

e agravos nao transmissíveis, os principais problemas de saúde

no mundo contemporáneo. Nesse caso, existem evidencias

de que as condi<;:óes sociais atuam preponderantemente por
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media<;:áo psíquica, isto é, por seu efeito sobre as emo<;:óes pes

soais no curso davida, e a qualidade e o caráter das intera<;:óes

sociais estao diretamente implicados nessa determina<;:áo,

O conjunto mais rico de evidencias nesse sentido

tem sido evocado por longos e amplos estudos de coorte

sobre os funcionários públicos do Reino Unido, conhe

cidos como estudos Whitehall I e IL

O achado mais importante e consistente desses traba

lhos é a existencia de um gradiente, em nível de saúde, me

dido pela expectativa de vida e pela incidencia de doen<;:as

e eventos cardiovasculares, que companha rigorosamente

o gradiente social, medido pelo nível hierárquico dos fun

cionários, A expectativa de vida cresce e a incidencia dos

eventos cardiovasculares cai a medida que se eleva o nível

hierárquico das categorias profissionais. A incidencia de

depressao também acompanha o gradiente social e é um

forte fator preditor de suicídio, assim como de doen<;:a

cardíaca. Esses resultados sao corroborados por estudos

realizados nos Estados Unidos e em outros países.

A correla<;:ao entre nível de saúde e condi<;:óes sociais

se manifesta também quando se considera nao a posi<;:ao

dos indivíduos na hierarquia social, mas o seu nível

educacional ou o nível social de seus pais.

A mesma correla<;:áo se apresenta quando se consideram

marcadores bioquímicos de risco cardiovascular, como o nível

sérico de colesterol, triglicérides, glicose ou fibrinogenio.

Também acompanham esse gradiente os fatores de

risco tradicionais relacionados as doen<;:as cardiovascula

res, atribuídos por alguns a comportamentos de escolha

individual plenamente livre, ou inverso, ao determinis

mo genético, como o tabagismo, a obesidade central

(medida pela rela<;:ao cintura/quadril), o sedentarismo

e a limita<;:ao nas rela<;:óes pessoais.

Contudo, os estudos Whitehall mostram que esses

fato res de risco respondem por apenas 30% do gradiente

social com rela<;:ao a mortalidade. Ora, se os chamados

comportamentos de risco nao podem explicar o gra

diente social da mortalidade e do risco cardiovascular,

o que poderia, entao?

Alguns dados ajudam a encontrar a pista para ob-

termos esta resposta.

Os mesmos gradientes de mortalidade e de ateros

clerose acompanham a hierarquia social também em pri

matas. Estudos em babuínos revelam que os marcadores

bioquímicos de stress acompanham o mesmo gradiente de

hierarquia social, que sao piores nos níveis mais baixos e

melhoram progressivamente até o mais alto nível hierár

quico. Essa correla<;:ao entre indicadores de stress e nível

hierárquico também é encontrada em crian<;:as de dez anos

de idade, considerando-se o nível social de seus pais.

Além disso, os estudos Whitehall e um conjunto

de outros estudos de coorte revelam correla<;:ao negativa

entre o nível de controle sobre as condi<;:óes de trabalho

e a doen<;:a coronariana ou a doen<;:a cardíaca em geral,

ou ainda as desordens psiquiátricas menores e sintomas

depressivos. Amedida que cresce o nível de controle no

trabalho, a incidencia desses problemas reduz2
•

Parece razoável concluir, portanto, que fatores psi

cossociais, como o nível de reconhecimento, autonomia

e seguran<;:a, e o balan<;:o entre esfor<;:o e recompensa,

entre demandas e controle, entre expectativas, realiza<;:óes

e frustra<;:óes que os indivíduos alcan<;:am ao langa de

sua vida, assim como a rede social que constroem, tem

maior impacto sobre o seu nível de saúde. Em outras

palavras, podemos concluir que a qualidade e o padrao

das rela<;:óes sociais sao elementos que possuem ampla e

inquestionável determina<;:ao sobre a saúde, que se realiza

predominantemente pela media<;:ao psíquica, sendo a via

do estresse crónico o mecanismo de a<;:ao mais conhecido

para essa determina<;:a03•

2 Esse conjunto de dados. proveniente dos esrudos Whitehall e o, está consolidado nas obras de Michael Marmot (2004), Marmot e Siegerist (2006) e Marmot
e Willkinson (2003).

3 Urna síntese dos mecanismos de ac;áo por meio dos quais o estresse cronico pode levar adoen,a cardiovascular pode ser encontrada em Vale (2005).
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