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Determinantes de	  saúde

• Em Saúde Pública, o termo “determinante” é
utilizado para denominar os fatores,
quaiquer que eles sejam, que provoquem ou
contribuam para uma mudança no estado
de saúde.



Determinantes	  da	  Saúde	  





Factores	  envolvidos	  na	  génese	  e	  evolução	  das	  
doenças

• F.	  Predisponentes

• F.	  Precipitantes

• F.	  Perpetuantes



Factores	  predisponentes

• Factores	  	  genéticos
• Factores	  ligados	  à	  gravidez	  e	  parto	  
• Desenvolvimento	  precoce	  infantil	  
• Ambiente	  familiar
• Factores	  sociais
• Ambiente	  físico
• Educação
• Emprego
• Trabalho
• Condições	  de	  trabalho
• Habitação



Factores	  precipitantes

• Físicos	  -‐ drogas,	  traumatismos
• Infecciosos
• Psicossociais



Factores	  perpetuantes

• Violência	  continuada

• Pobreza

• Desemprego

• Ausência	  de	  tratamento

• Isolamento	  social



Determinantes	  de	  saúde

Dahlgren &	  Whitehead,	  1991





• Estas circunstâncias são definidas pela distribuição de dinheiro, poder e recursos, ao nível local,
nacional e global;

• Os determinantes sociais de saúde são amplamente responsáveis pelas desigualdades em saúde:
diferenças no estado de saúde injustas e evitáveis;

• Existem diferenças marcadas na saúde entre países, das quais as diferenças na esperança média
de vida são uma evidência clara;

• Dentro do mesmo país, as desigualdades em saúde ocorrem em diferentes eixos estratificação
social, económica e política.

Determinantes	  sociais	  de	  saúde

Os	  determinantes	  sociais	  de	  saúde	  correspondem	  às	  condições	  nas	  quais	  
os	  indivíduos	  nascem,	  vivem,	  trabalham	  e	  envelhecem.	  

Wilkinson &	  Marmot,	  2003;	  Friel &	  Marmot,	  2011;	  Marmot et al.,	  2012



Experiências na 
infância

Habitação Educação Suporte Social

Rendimentos Emprego Comunidade Acesso a serviços
de saúde

Determinantes	  sociais	  de	  saúde

Adapted	  from	  NHS	  Health	  Scotland:	  http://www.healthscotland.scot/health-‐inequalities/the-‐right-‐to-‐health



Gradiente	  social

There is no doubt that poor people suffer from far higher levels of ill health and premature
mortality than rich people, and addressing the health of poor people and poor nations must be a
matter of concern for donors, policymakers, and service providers (Gwatkin et al. 2005). Indeed,
the introduction of vertical initiatives to control major communicable diseases, such as the
Global Fund to Fight Tuberculosis, AIDS, and Malaria (Global Fund), the WHO ‘3 by 5’
Initiative (WHO n.d.-b) and the Roll Back Malaria Partnership (WHO n.d.-a), as well as
horizontal initiatives to improve health systems, have substantially redressed the major infec-
tious disease burden and improved average population health in developing countries. The
Millennium Development Goals (MDGs) have focused much-needed attention on eliminating
poverty in the world’s poorest countries and put health clearly on the international and national
development agendas (United Nations 2000).

However, poverty alone does not fully explain the observed inequalities in population
health. It does not explain the variation in life expectancy and health status among poor people
with different levels of education or from different ethnic backgrounds (Ezzati et al. 2004), nor
why groups along the social spectrum differ in levels of mortality from, for example, cardiovas-
cular diseases, cancers, and external causes (violence) (Wilkinson and Pickett 2005), nor why
populations with different living and working conditions have differing health experiences
(Bartley 2005; Christensen 2002; Marmot and Brunner 2005; Monden 2005). Focusing on the
health gap between top and bottom fails to draw attention to a phenomenon that, in many
countries, has increased over time: the social gradient in health (Marmot 2004). With few
exceptions, the evidence shows that the lower an individual’s socio-economic position, the
worse their health – whether measured in life expectancy, morbidity, or under-five mortality
(see Figures 7.3–Figures 7.5). This is a global phenomenon, seen in low-, middle-, and
high-income countries alike (Victora et al. 2003).
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Figure 7.3 Trends in male and female life expectancy at age 20, by educational attainment,
Russian Federation
Source: Murphy et al. 2006.
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Quanto menor a posição socio-‐ecónomica, pior é a saúde dos indivíduos. Este gradiente
social na saúde indica que as desigualdades não afetam apenas os mais desfavorecidos
mas sim todos os elementos da sociedade.

Exemplo:

Esperança	  média	  de	  
vida	  de	  acordo	  com	  o	  
nível	  educacional	  na	  
Rússia

Friel &	  Marmot,	  2011



Esperança	  de	  vida	  e	  esperança	  
de	  vida	  sem	  incapacidade	  por	  
privação	  da	  área	  geográfica

Gradiente	  social

Marmot &	  Bell,	  2012
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Gradiente	  social



• Fenómeno	  global	  e	  independente	  do	  grau	  de	  desenvolvimento	  do	  país

The social determinants of empowerment and global
health inequity

Freedom, empowerment, and the social determinants

The existence of both the gap and social gradient in health suggests that having the freedom to
live a long, healthy, and flourishing life is not the equal purview of every person, social group, or
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Figure 7.4 Prevalence ratio of diabetes mellitus, by educational level, age adjusted, men and
women in 16 European countries
Source: Espelt et al. 2007.
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Gradiente	  social

Mortalidade infantil até 5 anos
de acordo com o rendimento
do agregado familiar

Friel &	  Marmot,	  2011



• A “life-‐course approach” tem em
consideração o facto de a
experiência e impacto dos
determinantes sociais de saúde
serem diferentes ao longo dos
diferentes estágios de vida.

• Estudos indicam que várias
problemas físicos e mentais
apesar de surgirem na vida adulta
têm origem muito mais cedo na
vida do indivíduo.

Determinantes	  sociais	  de	  saúde	  e	  Curso	  de	  Vida

WHO,	  2014



Stress	  – um	  elo	  fundamental	  entre	  fatores	  
sociais	  e	  doença

• Factores	  sociais	  e	  psicológicos	  podem	  causar	  stress	  
continuado

• Ansiedade,	  insegurança,	  baixa	  auto-‐estima,	  isolamento	  
continuados	  têm	  um	  efeito	  forte	  na	  nossa	  saúde

• Estes	  factores	  podem	  levar	  a	  várias	  doenças	  e	  morte	  
prematura



O	  Stress é	  essencial	  nos	  processo	  adaptativos

• Cannon:	  Resposta	  de	  luta	  ou	  fuga	  (aumento	  de	  adrenalina	  e	  
noradrenalina;	  aumento	  de	  ritmo	  cardíaco,	  tensão	  arterial	  e	  glicemia)

• Selye:	  	  Síndrome	  geral	  de	  adaptação	  (forma	  geral	  de	  adaptação	  do	  
organismo	  para	  se	  adaptar	  a	  uma	  ameaça):
– R.	  de	  alarme
– F.	  de	  resistência
– F.	  de	  exaustão



Mas	  pode	  causar	  doença…

• Influenciando	  a	  mudança	  de	  comportamentos	  (ex.,	  
fumar,	  comer,	  etc.)

• Influenciando	  a	  forma	  de	  responder	  a	  sinais	  de	  
doença

• Através	  de	  alterações	  fisiológicas
– Sist.	  Nervoso	  autónomo
– Sistema	  endócrino
– Sistema	  imunitário



Influência	  dos	  primeiros	  períodos	  de	  vida	  no	  processo	  
saúde-‐doença

• É	  nos	  primeiros	  anos	  de	  vida	  que	  se	  estabelecem	  os	  	  comportamentos	  
e	  a	  biologia	  para	  toda	  a	  vida.	  Os	  primeiros	  anos	  de	  vida	  moldam	  e	  
influenciam	  aprendizagem,	  saúde,	  emprego	  e	  outras	  dimensões	  da	  
vida	  posterior:

• Problemas	  de	  desenvolvimento	  e	  falta	  de	  apoio	  emocional	  na	  infância	  
podem	  levar	  a	  	  vários	  problemas	  de	  saúde	  ao	  longo	  da	  vida	  ,	  assim	  
como	  a	  uma	  redução	  do	  funcionamento	  físico,	  cognitivo	  e	  emocional.	  

• São	  particularmente	  importantes:	  problemas	  na	  gravidez,	  experiências	  
precoces	  desfavoráveis,	  nutrição	  deficiente	  na	  infância.

• A	  importância	  do	  attachment



Exemplo: Dificuldades socio-‐emocionais aos 3 e 5 anos por rendimento familiar,
Millennium Cohort Study

Age	  3 Age	  5

Kelly	  et	  al,	  2010,	  in	  Marmot,	  2016

Infância	  precoce



Long-‐term	  Effects	  of	  Home	  Visitation	  on	  Maternal	  Life	  
Course	  and	  Child	  Abuse	  and	  Neglect.	  15-‐Year	  Follow-‐up	  
of	  a	  Randomized	  Trial

DL	  Olds et	  al.,	  JAMA	  1997;	  637-‐643.



Objective:	  	  to	  examine	  the	  long	  term	  effects	  of	  prenatal	  and	  early	  
childhood	  home	  visitation	  by	  nurses	  on	  mothers	  life	  course	  and	  child	  
abuse	  and	  neglect

Design:	  randomized	  trial

Setting: semirural	  community	  in	  the	  US

Participants:	  324/400	  pregnant	  women	  with	  no	  previous	  live	  births.	  	  They	  	  
were	  followed	  up	  when	  their	  children	  were	  15	  years	  old.	  



Intervention:

• Nurses	  visited	  families	  during	  pregnancy	  (mean	  =	  9	  visits)	  
and	  from	  birth	  through	  second	  birthday	  (	  23	  visits)

• The	  program	  intended	  to	  improve:	  
– Outcome	  of	  pregnancy	  
– Quality	  of	  parental	  care	  
– Maternal	  life	  course	  development	  



Results:

• Visited	  women	  perpetrated	  less	  child	  abuse	  and	  neglect	  in	  verified	  
reports	  p<.001.

• 65	  vs 37	  months	  between	  the	  birth	  of	  first	  -‐ second	  child
• Fewer	  received	  welfare	  support	  p=.005
• Less	  behavioral	  impairments	  due	  to	  alcohol	  and	  other	  drugs	  p=.03
• Fewer	  arrests	  by	  self	  report	  p<.001
• Fewer	  arrests	  by	  NY	  State	  records	  p<.001



Exclusão	  social

• Pobreza	  e	  exclusão	  social	  têm	  um	  impacto	  enorme	  na	  saúde	  e	  morte	  
prematura.

• Desempregados,	  pessoas	  	  sem-‐abrigo,	  refugiados,	  pessoas	  com	  
incapacidades	  estão	  em	  risco	  especial.

• Exclusão	  social	  pode	  também	  estar	  relacionada	  com	  racismo,	  
estigmatização	  e	  institucionalização.

• Pobreza	  	  e	  exclusão	  social	  contribuem	  para	  aumentar	  os	  divórcios,	  o	  	  
isolamento	  e	  as	  adições,	  criando	  circulos	  viciosos.



• A exclusão social impede que as pessoas tenham pleno acesso à
educação, aos serviços e a uma cidadania plena, tendo um
impacto importante na saúde e na morte prematura

• Apoio social, boas relações sociais e coesão social têm um
poderoso efeito protetor da saúde.

• A desigualdade corrói as relações sociais e sociedades mais
desiguais tendem a ter menor coesão social e mais crime
violento.

Exclusão	  social	  e	  apoio	  social



Trabalho	  e	  emprego

• A	  falta	  de	  controlo	  sobre	  o	  seu	  trabalho	  está	  relacionado	  com	  doenças	  
cardiovasculares,	  dores	  da	  coluna	  e	  absentismo

• O	  desemprego	  está	  relacionado	  com	  maiores	  problemas	  de	  saúde
• As	  causas	  são	  psicológicas	  e	  financeiras
• O	  problema	  não	  é	  só	  ter	  ou	  não	  ter	  trabalho,	  é	  também	  o	  problema	  da	  

insegurança.
• Ter	  ou	  não	  um	  emprego,	  a	  organização	  social	  do	  trabalho,	  os	  estilos	  de	  

gestão	  e	  as	  relações	  interpessoais	  no	  local	  de	  trabalho	  têm	  impacto	  na	  
saúde



Steptoe &	  Kivimaki.	  Nature Reviews 2012,	  in	  Marmot,	  2016

Trabalho	  e	  desemprego
Meta-‐análise de	  estudos	  de	  coorte sobre	  pressão	  no	  trabalho	  e	  doença	  mental	  comum



Wahrendorf &	  Siegrist 2011,	  in	  Marmot,	  2016

Trabalho	  e	  desemprego
Stress psicossocial e classe profissional



Suporte	  social

• Suporte	  social	  contribui	  para	  mais	  comportamentos	  saudáveis,	  aumentar	  
a	  auto-‐estima	  e	  o	  equilíbrio	  emocional,	  proteger	  a	  saúde	  e	  prevenir	  as	  
doenças

• Pessoas	  com	  menos	  suporte	  social	  têm	  pior	  prognóstico	  após	  várias	  
doenças

• Coesão	  social	  contribui	  para	  menos	  doenças	  coronárias.	  



As cidades modernas podem ter consequências nocivas para a
saúde, ao aumentar os fatores de stress e os acontecimentos de
vida adversos, como o meio ambiente sobrepovoado e poluído,
elevados níveis de violência e apoio social reduzido

Comunidades	  saudáveis



Determinantes	  sociais	  de	  saúde	  em	  contexto	  de	  Recessão	  
Económica



• As recessões económicas tem impacto na saúde física e mental, a curto e longo prazo.
No entanto, o seu impacto é mais imediato e severo na saúde mental.

• O impacto da recessão económica através dos determinantes sociais tem maior efeito
naqueles com maior desvantagem social e económica.

• Estes indivíduos tem maior risco de perder o emprego, reportar dificuldades
financeiras, empobrecimento e perda de qualidade de vida.

Determinantes	  sociais	  de	  saúde	  mental	  em	  contexto	  de	  
Recessão	  Económica

Marmot	  et	  al.,	  2013



ECONOMIC CRISIS AND THE IMPACT ON MENTAL HEALTH

(WHO, 2011)



• Dar a cada criança o melhor começo na vida

• Permitir que todas as crianças, jovens e adultos potenciem as suas capacidades
e tenham controlo sobre as suas vidas

• Criar emprego justo e boas condições de trabalho para todos

• Garantir um padrão de vida saudável para todos

• Criar e desenvolver locais e comunidades saudáveis e sustentáveis

• Reforçar o papel e o impacto da prevenção da saúde

Marmot	  &	  Bell,	  2012

Determinantes	  sociais	  de	  saúde	  mental

Mensagens finais

Investir	  na	  saúde	  é	  atuar	  nos	  
determinantes	  sociais



• “O direito à proteção da saúde é realizado:

– a) Através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em

conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente

gratuito

– b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais

que garantam, designadamente, a proteção da infância, da juventude e da

velhice, e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho,

bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular,

e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas

de vida saudável”

Constituição	  portuguesa	  (Artigo	  64.º)
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