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RESUMO 

As diferenças nos resultados de saúde entre distintos grupos populacionais são reveladas por 

diversos estudos acadêmicos e relatórios governamentais, e não se apresentam como novidade. 

Ainda assim, o tema das desigualdades sociais é objeto de estudo recorrente nas diversas áreas 

de conhecimento, talvez pela ampliação dessas desigualdades ao longo dos anos. O Brasil, 

apesar da redução nas desigualdades nas últimas décadas, ainda sustenta uma das maiores 

desigualdades sociais do mundo. A criação de um índice que agregue indicadores 

socioeconômicos e de saúde pode contribuir para ações que reduzam ou eliminem as 

iniquidades dentro do país. Diante disso, este estudo propõe a criação do Índice de Iniquidade 

em Saúde (IIS) composto por indicadores de saúde – a Média de anos vividos e a Média de 

anos potenciais de vida perdidos (APVP) – e indicadores socioeconômicos de renda, 

escolaridade e população em condições de pobreza para a cidade de Natal, estado do Rio Grande 

do Norte. As variáveis de mortalidade foram calculadas a partir dos registros de óbitos do banco 

de dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, e as 

variáveis socioeconômicas obtidas do Censo Demográfico-2010, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Além das análises descritivas da mortalidade e das condições 

socioeconômicas entre os bairros, foi realizado um linkage probabilístico entre os bancos de 

dados para captar os setores censitários das residências com registro de óbitos entre 2007-2013. 

Com a homogeneidade interna dos setores censitários pode-se discriminar ainda melhor a 

desigualdade entre as áreas da cidade. Para o cálculo do índice, foi utilizada a análise fatorial 

por componentes principais. O índice foi validado através de uma análise fatorial na amostra 

de setores e pela análise de cluster, ao passo que a correlação de Spearman foi utilizada para a 

análise de consistência. Os dados do índice foram espacialmente representados através do 

software QGIS. Os resultados mostram que a diferença na média dos anos vividos entre os 

bairros de Natal-RN chega a 25 anos, sendo que o pior bairro apresenta condições de 

mortalidade comparáveis a países pobres da África, ao passo que o bairro com maior média de 

anos vividos se assemelha à média brasileira. A mortalidade esteve fortemente correlacionada 

com as variáveis socioeconômicas, destacando-se a relação entre média de APVP por doenças 

crônicas não transmissíveis e a proporção de domicílios com baixa renda (ρ=0,913). O Índice 

de Iniquidade em Saúde apresentou consistência com os demais modelos (ρ>0,800) e pode 

revelar áreas com piores condições socioeconômicas e de saúde localizadas perifericamente na 

cidade, notadamente nas zonas oeste e norte da cidade. Esses dados auxiliam os formuladores 

de políticas públicas na priorização de ações que visem à redução ou eliminação das iniquidades 

em saúde.  

 

Palavras-chave: Fatores Socioeconômicos; Disparidades nos Níveis de Saúde; Mortalidade; 

Índices; Equidade em Saúde. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Differences in health outcomes among different population groups are revealed by several 

academic studies and government reports, and are not new. Nevertheless, the theme of social 

inequalities is the object of a recurrent study in the different areas of knowledge, perhaps due 

to the expansion of these inequalities over the years. Brazil, despite the reduction in inequalities 

in the last decades, still sustains one of the greatest social inequalities in the world. The creation 

of an index that aggregates socioeconomic and health indicators can contribute to actions that 

reduce or eliminate iniquities within the country. In view of this, this study proposes the creation 

of the Health Inequity Index (IIS) composed of health indicators - the average number of years 

lived and the average number of years of life lost (PYLL) - and socioeconomic indicators of 

income, schooling and population in conditions of poverty for the city of Natal, state of Rio 

Grande do Norte. Mortality variables were calculated from the mortality records of the 

Mortality Information System (SIM) database of the Ministry of Health and the socioeconomic 

variables obtained from the Demographic Census-2010, from the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (IBGE). In addition to the descriptive analyzes of mortality and 

socioeconomic conditions among the neighborhoods, a probabilistic linkage was made between 

the databases to capture the census tracts of residences with death records between 2007-2013. 

With the internal homogeneity of the census tracts it is possible to discriminate even better the 

inequality between the areas of the city. For the calculation of the index, the principal 

components factorial analysis was used. The index was validated through a factorial analysis in 

the sector sample and by the cluster analysis, whereas the Spearman correlation was used for 

the consistency analysis. The index data was spatially represented using the QGIS software. 

The results show that the difference in the average of the years lived between the neighborhoods 

of Natal-RN reaches 25 years, with the worst neighborhood showing comparable mortality 

conditions to poor countries in Africa, whereas the neighborhood with the highest average of 

years lived is similar to the Brazilian average. Mortality was strongly correlated with 

socioeconomic variables, with a significant relationship between the mean number of PYLL in 

non-communicable chronic diseases and the proportion of low-income households (ρ = 0.913). 

The Health Inequity Index presented consistency with the other models (ρ> 0.800) and may 

reveal areas with worse socioeconomic and health conditions located peripherally in the city, 

especially in the western and northern zones of the city. These data help public policy makers 

prioritize actions aimed at reducing or eliminating health inequities. 

 

Key words: Socioeconomic Factors; Health Status Disparities; Mortality; Indexes; Health 

Equity 
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1  INTRODUÇÃO 

A variabilidade é, sem dúvida, uma característica dos seres vivos, e de especial interesse 

entre os seres humanos. As diferenças entre os sujeitos são inerentes à condição humana, e dita 

desejável quando é dada no nível individual. Contudo, outras diferenças se tornam 

problemáticas, sobretudo aquelas que são reflexos das desigualdades entre grupos 

populacionais. A expectativa de vida entre países, por exemplo, pode apresentar uma diferença 

de décadas entre aqueles desenvolvidos e os mais pobres; a taxa de mortalidade infantil pode 

representar características de países ricos em uma região e de países menos desenvolvidos em 

outra região de um mesmo país, como é o caso do Brasil; ou ainda, a mortalidade geral pode 

ser significantemente diferente entre os bairros de um mesmo município (CNDSS, 2008; 

MARMOT, 2007). Definitivamente, essas não são diferenças desejáveis para uma sociedade. 

As diferenças nos resultados de saúde entre distintos grupos populacionais são reveladas 

por diversos estudos acadêmicos e relatórios governamentais, e não se apresentam como 

novidade, se considerarmos que Virchow já apresentava as diferenças sociais no desfecho de 

doenças e mortes no século XIX, na Inglaterra berço da Revolução Industrial (ROSEN, 1994). 

Como a saúde não detém a exclusividade sobre a análise nem sobre as consequências das 

desigualdades sociais, outras áreas de conhecimento também estudam e analisam essas 

desigualdades, como é o caso da Economia e das Ciências Sociais. 

Apesar de bastante estudado, o que faz o tema das desigualdades sociais ainda ser objeto 

de estudo recorrente nas diversas áreas de conhecimento? Um dos motivos deve ser a ampliação 

dessas desigualdades ao longo dos anos, fenômeno descrito por Thomas Piketty (2014) nos seus 

aspectos econômicos e por Diderichsen et al. (2012) e Marmot (2005) com relação à saúde dos 

grupos populacionais. Se esse fosso social se aprofundou nas últimas décadas, a despeito do 

volume de evidências já publicadas a respeito do tema, pode-se sugerir que há um hiato entre a 

produção do conhecimento e as tentativas de resolução desse problema. Com isso, há um 

reforço para que o tema das desigualdades sociais permaneça atual e relevante (SOLAR; 

IRWIN, 2010). 

No Brasil, embora haja uma controvérsia sobre sua extensão, houve uma redução nas 

desigualdades sociais nas últimas décadas (MEDEIROS; SOUZA; CASTRO, 2015). Apesar 

disso, ainda é considerada uma nação desigual e há clara distinção de indicadores de saúde entre 

norte-sul do país, na mortalidade entre negros e brancos e no adoecimento entre os mais pobres 

e os mais abastados. 
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Essas diferenças entre os grupos populacionais, determinadas entre outras coisas pela 

posição geográfica, pela cor da pele e/ou pela renda das pessoas e famílias “tem origem em 

grande parte devido às condições nas quais as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e 

envelhecem” (MARMOT, 2003; SOLAR; IRWIN, 2010). 

“As más condições de vida e suas desigualdades são consequências de condições 

estruturais profundas e refletem como as sociedades estão organizadas” e, portanto, são geradas 

socialmente assumindo-se, então, que a saúde não é uma questão meramente de acesso a 

serviços e tecnologias médicas, apesar de serem fatores importantes (CDSS, 2010, p.28). 

Para Wanless (2004) “A saúde e o bem-estar são influenciados por muitos fatores, 

incluindo o comportamento passado e presente, oferta de cuidados de saúde e ‘determinantes 

mais amplos’, incluindo fatores sociais, culturais e ambientais”. Observa-se uma importância 

crescente dos determinantes mais amplos da saúde, como renda, educação, emprego, habitação 

e meio ambiente, bem como seus efeitos sobre o estilo de vida (GRAHAM, 2004a). 

A determinação social da saúde, mais especificamente as desigualdades na sua 

distribuição entre os grupos populacionais, no entanto, é um tema controverso no meio 

científico. A dificuldade em isolar efeitos que são intrinsecamente contextuais, com uma 

complexa cadeia de mediação de efeitos, além de um tema com implicações político-

econômicas evidentes, são razões para um debate científico persistente (WILKINSON; 

PICKETT, 2006). 

Mas com um crescente interesse científico sobre o tema, sobretudo a partir da década 

de 2000, o número de estudos sobre os determinantes sociais da saúde foi ampliado, assim como 

as evidências que relacionavam os fatores contextuais da vida em sociedade com os resultados 

da saúde das populações (ALMEIDA-FILHO et al., 2003; CASH-GIBSON et al., 2018). Um 

dos efeitos gerados pelo aumento no interesse e das evidências sobre o tema foi a 

institucionalização de uma agenda que considerasse a determinação social no processo saúde-

doença, com destaque para a criação de uma comissão especial na Organização Mundial da 

Saúde (OMS) em 2005. 

Mais recentemente, os sectários da determinação social da saúde passaram a produzir 

revisões amplas e sistemáticas sobre o tema. As evidências então produzidas contribuíram para 

consolidar suas posições sobre o tema, bem como para minimizar as críticas sobre o viés 

político da abordagem social da saúde (GALLO; MATTHEWS, 2003; PICKETT; 

WILKINSON, 2015a). Um reforço para elevar a força da evidência científica foi a publicação 

de ensaios clínicos que revelam os efeitos das desigualdades sociais sobre a fisiologia e, por 
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conseguinte, sobre a saúde (HAWKLEY et al., 2011; SNYDER-MACKLER et al., 2016). 

Apesar de todo o conhecimento produzido, que relaciona as desigualdades sociais com 

diferentes resultados em saúde, não se observa a inclusão do tema na agenda política, ou quando 

há um movimento nessa direção, ainda são tímidas as iniciativas. Os reflexos dessa omissão 

passam pelas questões macroeconômicas, onde se observa um aumento das desigualdades 

sociais geradas por um distanciamento na renda e riqueza entre os mais ricos e os mais pobres 

(PIKETTY, 2014), como também por questões setoriais, que podem ser observadas pela 

persistência nas desigualdades em saúde ou mesmo o seu aumento entre os grupos 

populacionais, com desvantagem para os grupos com menores condições socioeconômicas 

(MARMOT, 2007). 

Não se trata aqui, portanto, de buscar confirmar relações causais entre determinantes 

sociais e a saúde da população, pois estas já foram exaustivamente estudadas, gerando uma 

evidência importante nessa direção. A preocupação que emerge no cenário atual é como utilizar 

esse conhecimento para gerar ação, ou, como traduzir esse conhecimento de forma a incluir a 

determinação social da saúde no planejamento de políticas públicas setoriais. 

Mesmo reconhecendo a importância dos fatores macroeconômicos para os resultados 

em saúde, o que Dahlgren e Whitehead (2006) chamaria de determinantes mais distais da saúde, 

o escopo desse estudo se limita, uma vez que não se trata de um trabalho em economia, a uma 

tentativa de contribuir, em nível local, para a inserção dos determinantes sociais na agenda 

política da gestão em saúde.  

Uma diferenciação entre conceitos, no entanto, é importante neste momento. Falar 

somente em desigualdades em saúde é se referir a quantidades mensuráveis de um modo 

descritivo, sem emissão de julgamento de valor (KAWACHI; SUBRAMANIAN, 2002). Por 

outro lado, Whitehead e Dahlgren (2006), conceituaram as iniquidades sociais em saúde como 

diferenças sistemáticas nas condições de saúde de distintos grupos sociais. Mas essas diferenças 

não são de qualquer natureza, elas possuem três características que as fundamentam: elas são 

“sistemáticas, socialmente produzidas, (e por isso modificáveis) e injustas”. É neste último 

sentido que serão tratadas, primordialmente, as desigualdades nesse trabalho: as iniquidades em 

saúde. 

Sobre esse tema, Marmot e Bell (2016) são claros em afirmar que as iniquidades em 

saúde se constituem em um tema de interesse da saúde pública e, se assim os são, passam a ser 

uma preocupação própria da epidemiologia. De fato, o método epidemiológico contribuiu para 

demonstrar que a posição socioeconômica dos indivíduos, medida principalmente através da 
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renda, escolaridade e ocupação, está associada com resultados em saúde (MEIJER et al., 2012). 

Nos últimos anos, no entanto, tem crescido o interesse epidemiológico sobre o efeito da 

vizinhança na saúde. Um exemplo é a busca de associações entre áreas com piores condições 

socioeconômicas e desfechos em saúde, como a mortalidade (DIEZ-ROUX; MAIR, 2010). A 

análise epidemiológica das iniquidades em saúde mensuradas em nível agregado, contribui 

tanto para ações setoriais, e. g. a vigilância em saúde, como permitem direcionar políticas 

públicas intersetoriais visando à redução ou eliminação dessas iniquidades (KRIEGER; 

WILLIAMS; MOSS, 1997). 

As medidas de status socioeconômico da vizinhança explicam variações nos resultados 

em saúde, mesmo quando ajustadas por características socioeconômicas individuais, sugerindo 

que o status socioeconômico da área pode ser ele mesmo um fator de risco (LALLOUÉ et al., 

2013; MEIJER et al., 2012). Lalloué et al. (2013) apontam os dados socioeconômicos agregados 

como “relevantes, muito convenientes ou mesmo necessários” para a pesquisa em saúde pública 

e destaca a relativa facilidade em obtê-los em bancos de dados existentes. No Brasil, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é uma fonte relevante dos dados secundários 

relacionados aos fatores socioeconômicos, disponibilizando dados do nível nacional até a 

menor unidade geográfica de análise, o setor censitário. Na saúde, dados sobre 

morbimortalidade também são disponibilizados ao público. 

Uma aposta metodológica que pode sumarizar vários aspectos que englobam a 

caracterização socioeconômica da vizinhança – tais como renda, ocupação e escolaridade – é a 

composição de índices (LALLOUÉ et al., 2013; MODE; EVANS; ZONDERMAN, 2016). No 

Brasil, algumas iniciativas de criação de índices visam à análise do território para auxiliar no 

planejamento governamental, dentro e fora do setor saúde (BELO HORIZONTE, 2013; 

PRADO, 2008). 

Mesmo com o uso voltado para a área da saúde, os índices propostos não tem utilizado, 

em sua maioria, variáveis epidemiológicas de morbimortalidade na construção desses 

indicadores compostos. Compreende-se assim, que há uma lacuna na construção de indicadores 

que agreguem variáveis que representem o status socioeconômico, os quais são determinantes 

sociais da saúde, e variáveis de resultados em saúde. No Brasil, essa combinação de indicadores 

é possível a partir dos dados do censo populacional do IBGE e da agregação dos dados de 

mortalidade, por exemplo, fornecidos pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade do 

Ministério da Saúde. 

Dessa forma, a criação de um índice que seja composto por indicadores 
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socioeconômicos, ao mesmo tempo que incorpore dados sobre a saúde da população, pode 

contribuir para a identificação de iniquidades dentro de uma cidade, contribuindo para o 

processo de planejamento e monitoramento, bem como para a tomada de decisões em saúde 

pública?  
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

2.1    Saúde como retrato da desigualdade 

Para compreender melhor os termos utilizados no campo da equidade em saúde, é 

importante contextualizar os conceitos subjacentes a cada um deles. Não há como fazê-lo, no 

entanto, sem localizar historicamente como esses termos passaram a ser inseridos na área da 

saúde. 

De fato, o tema da equidade, ou de caráter mais amplo, a abordagem social sobre a saúde, 

não se constituiu como centro do debate neste setor em outras épocas. Diferentemente do atual 

status dos fatores contextuais sobre o resultado na saúde das pessoas, que desponta como um 

tema recorrente nas pesquisas acadêmicas e na agenda política a partir do fim do século XX e 

início do século XXI (ALMEIDA-FILHO, 1986; IRWIN; SCALI, 2010; SILVA; BARROS, 

2002). 

 

2.1.1   As questões sociais e a saúde: uma relação histórica 

Vivemos atualmente em uma época de acelerado desenvolvimento tecnológico, incluindo 

seu reflexo sobre o setor saúde. Equipamentos de alta tecnologia para diagnósticos mais 

precisos, descoberta de novas terapias medicamentosas e modernas técnicas de intervenção 

médica fazem parte de uma realidade atual, sugerindo que os avanços na área da saúde são 

capazes de gerar qualidade e uma maior expectativa de vida (KRIEGER; WILLIAMS; MOSS, 

1997). 

Sob um olhar biológico, esses avanços seriam capazes de resolver os problemas de saúde 

das populações, dado que para cada doença ou agravo à saúde teríamos boas alternativas 

terapêuticas, ou mesmo a prevenção de doenças a partir de diagnósticos mais precoces. 

Um ponto a ser analisado é que ao passo desse acelerado desenvolvimento tecnológico 

no campo da saúde, observam-se que grupos populacionais apresentam padrões de adoecimento 

distintos, com expectativa de vida diferente entre eles, mesmo quando esses grupos fazem parte 

de um mesmo espaço geográfico relativamente pequeno, como é o caso de uma cidade 

(ELLAWAY et al., 2012). 

Como explicar essas disparidades em um contexto de desenvolvimento de novas terapias 

e modernos equipamentos biomédicos, com seu poder de tratar e diagnosticar precocemente? 

Uma resposta mais imediata poderia ser o desigual acesso a essas tecnologias entre os grupos 

populacionais. Sem dúvida, essa é uma explicação plausível para o fenômeno. Mas, a partir 
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dela, pode-se questionar o porquê desse acesso diferenciado para uns, enquanto outros ficam 

sem acesso aos melhores cuidados em saúde? Uma análise histórica sobre o processo saúde-

doença pode auxiliar a encontrar as raízes dessas diferenças em saúde. 

Se a partir do século XVII o método quantitativo passou a ser utilizado para identificar 

diferenças na mortalidade em grupos sociais distintos (SCLIAR; ALMEIDA-FILHO; 

MEDRONHO, 2011), no fim do século XVIII e, principalmente no século XIX, os estudos 

sobre as desigualdades em saúde ganham destaque. A constituição do Estado moderno, a 

Revolução Industrial e os movimentos revolucionários desse período põem em perspectiva a 

análise sobre as condições de vida da população operária e os reflexos sobre a saúde da 

população (SILVA; BARROS, 2002).  

Nesse período, são observadas algumas intervenções estatais de caráter coletivo sobre a 

saúde das populações: na França, com medidas de melhorias no ambiente urbano, como o 

ordenamento da localização de cemitérios e hospitais; e na Alemanha, com a Polícia Médica, 

baseada em medidas compulsórias de controle e vigilância de doenças (SCLIAR; ALMEIDA-

FILHO; MEDRONHO, 2011). 

Embora essas medidas voltadas para os fatores sociais e ambientais tenham gerado uma 

importante redução na mortalidade nos países industrializados à época (IRWIN; SCALI, 2010), 

na Inglaterra industrial a diferença na expectativa de vida podia variar de 35 anos entre as 

classes mais elevadas em comparação com 22 anos de expectativa de vida entre operários 

(BREILH, 2006), em um evidente contexto gerador de desigualdade em saúde. 

As intervenções estatais do fim do século XVIII e início do século XIX marcam uma fase 

inicial da Saúde Pública, capazes de melhorar as condições ambientais e de saúde da população 

das cidades àquela época. Nesse período, se destaca ainda a consolidação de uma estatística 

médica, responsável por gerar importantes informações sobre a saúde dos grupos populacionais 

a partir dos dados de morbidade e mortalidade (ROSEN, 1994; SCLIAR; ALMEIDA-FILHO; 

MEDRONHO, 2011). Destacam-se os trabalhos de Luís Villermé na França e de Willian Farr 

na Inglaterra, responsáveis pela análise dos diferenciais no risco de adoecimento entre grupos 

populacionais, de forma a possibilitar a tomada de decisões, gerando políticas de saúde voltadas 

para o combate a essas desigualdades (SILVA; BARROS, 2002). 

O que se observa com o desenvolvimento do modo de produção fabril, contudo, é uma 

deterioração das condições de saúde da população, notadamente a piora nas condições de saúde 

dos trabalhadores. A mortalidade voltara a aumentar, e o inglês Edwin Chadwick revelava, 
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através de um relatório das condições de saúde dos trabalhadores, que havia uma relação entre 

a doença e as péssimas condições em que viviam e trabalhavam essas pessoas (ROSEN, 1994). 

A atuação de Chadwick como expoente da reforma sanitária inglesa o transformou em 

um dos fundadores da Saúde Pública moderna. Mesmo em um contexto de forte apelo pela 

liberdade econômica, observou-se um aumento nas funções do Estado, como nos atos 

normativos e criações de conselhos que visavam à melhoria das condições de vida e saúde da 

população (ROSEN, 1994). 

O mesmo século que viu nascer a moderna Saúde Pública, conheceu grandiosos avanços 

na medicina científica. Dos iniciais estudos com doenças em bichos-da-seda em 1834, às 

descobertas sobre o processo de causas das principais doenças à época, foi observado que houve 

grande desenvolvimento dos postulados sobre a transmissão dessas doenças nas décadas 

seguintes. Destacam-se, neste período, os personagens Pasteur, Koch e Cohn, cujos trabalhos 

foram responsáveis pelo estabelecimento de uma ciência bacteriológica (ROSEN, 1994; 

SCLIAR; ALMEIDA-FILHO; MEDRONHO, 2011).  

As polêmicas disputas que opunham contagionistas e anticontagionistas, sendo aqueles 

defensores da teoria miasmática e estes da transmissão de doenças através de microorganismos 

vivos, agora pareciam estar resolvidas. Microorganismos passaram a ser isolados e, dentro do 

laboratório, se podiam fazer culturas desses patógenos. Mecanismos de infecção passaram a ser 

descritos, revelando-se os agentes causais de inúmeras doenças infecciosas (ROSEN, 1994). 

O fim do século XIX e o início do XX guardaram novas descobertas importantes para a 

consolidação do que se chamou de “A Era Bacteriológica”. Revelou-se, nesse período, a parte 

desempenhada por vetores e hospedeiros nos ciclos das doenças contagiosas, muito importantes 

àquela época (ROSEN, 1994). Esse período de grandes descobertas para a ciência moderna teve 

impacto na prática da Saúde Pública, que desloca seu foco a partir da bacteriologia e 

imunologia. A imunização foi amplamente difundida como medida de prevenção. 

Posteriormente, medicamentos foram desenvolvidos para combater as moléstias (ROSEN, 

1994; SILVA; BARROS, 2002). 

As ações se voltam ao indivíduo, e passam a se sobrepor àquelas de caráter coletivo. Esse 

contexto engendra uma medicina científica hegemônica, com forte influência sobre o conceito 

de saúde, o que leva a Medicina Social ao escamoteamento (SCLIAR; ALMEIDA-FILHO; 

MEDRONHO, 2011). E, embora a Constituição da Organização Mundial de Saúde (1948) 

tenha garantido lugar para o social, o que se observou na década de 1950 foi um fortalecimento 

da abordagem tecnológica e biologicista da saúde, assumida por profissionais de saúde e pelo 
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público em geral (SOLAR; IRWIN, 2010). 

Além das importantes descobertas da “Era Bacteriológica”, o período Pós-II Guerra 

contribuiu para o destaque dessa abordagem, pois gerou uma polarização política e econômica, 

estimulando campanhas de saúde com características militares, uma marca da Guerra Fria. 

Além disso, o surgimento da indústria farmacêutica moderna foi responsável por parte dessa 

visão hegemônica dos avanços tecnológicos na saúde, pois além de se apresentar como fonte 

de benefícios científicos, possuía (e ainda possui) grande influência político-econômica, através 

de lobbies capazes de influenciar as políticas de saúde (IRWIN; SCALI, 2010). 

A assistência à saúde passou a ser predominantemente oferecida em grandes unidades 

hospitalares, com foco no cuidado curativo, e concentrada principalmente em centros urbanos 

(IRWIN; SCALI, 2010). Essas características foram herdadas por países pobres, notadamente 

os que haviam sido colonizados no século XX, após passarem a ser independentes. No Brasil, 

a assistência hospitalar foi estimulada e adotada pelo modelo previdenciário no qual se 

organizava a assistência médica nas décadas de 1940/1970 (PAIM et al., 2011). 

A saúde pública durante esse período foi caracterizada pela expansão de programas 

verticalizados, com o objetivo principal de evitar epidemias e controlar doenças, principalmente 

as infecto-contagiosas. Mas pela natureza dessas ações, segundo Scali e Irwin (2010), elas 

tendiam a ignorar o contexto social e o seu papel na produção do bem-estar ou das doenças. 

É possível visualizar, portanto, que o contexto nos países capitalistas ocidentais, em 

meados do século XX, conduzia a um processo de afastamento da saúde em relação às questões 

sociais. Apesar de reveladas as intrínsecas relações do ambiente social, político e econômico 

sobre a saúde ainda no século XIX, com destaque para a atuação de Chadwick na Inglaterra 

industrial, o período seguinte foi de relativo esquecimento das questões sociais na saúde. 

 

2.1.2   O ressurgimento do contexto social na saúde  

A década de 1960 irá marcar um novo cenário para a saúde. Os custos crescentes da 

assistência médica estimulados por um modelo que privilegiava as tecnologias avançadas e o 

cuidado centrado no hospital, geraram uma busca por alternativas que estivessem alinhadas às 

necessidades da população, sobretudo aquela mais pobre e vulnerável (IRWIN; SCALI, 2010; 

VIEIRA-DA-SILVA; PAIM; SHRAIBER, 2014). Programas de saúde baseados na 

comunidade passaram a ser alternativas ao modelo médico hospitalar, com destaque para a 

reestruturação do sistema de saúde de Cuba e dos “médicos de pés descalços” na China (PAIM, 

2008). Essas iniciativas tinham como características o empoderamento comunitário, a 
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participação popular nas decisões em saúde, e buscavam situar o direito à saúde como um 

direito humano, relacionando-a aos fatores econômicos, políticos, ambientais e sociais mais 

amplos (IRWIN; SCALI, 2010).  

No Brasil, o agravamento da crise sanitária se deu um pouco mais tardiamente, na década 

de 1970, em um período em que o país e parte do continente sul-americano estavam sobre o 

controle de governos ditatoriais (PAIM, 2008). Ao mesmo tempo, as experiências socialistas 

da época, somadas ao grande número de intelectuais marxistas, iriam inspirar o movimento de 

Reforma Sanitária Brasileira. Esse movimento, composto por intelectuais, estudantes, 

trabalhadores da saúde e classes populares, foi influenciado pela Medicina Social surgida na 

Europa do século XIX (VIEIRA-DA-SILVA; PAIM; SHRAIBER, 2014). 

No âmbito internacional, a difusão dos cuidados primários em saúde como meio para 

enfrentar os problemas de saúde com raízes sociais culminaria com a proposta “Saúde para 

todos até o ano 2000”, consolidada na Conferência Mundial de saúde em Alma-Ata (1978). O 

ideário de uma saúde universal, que estivesse aliada ao desenvolvimento social, ainda 

reverberaria até a Conferência Mundial de Promoção da Saúde em Otawa (1986), na qual foram 

identificados pré-requisitos para a saúde das populações, tais como moradia, educação, paz, 

alimentação, renda, ecossistema equilibrado, recursos sustentáveis, justiça social e equidade 

(IRWIN; SCALI, 2010). 

Apesar do contexto favorável ao retorno à agenda internacional da abordagem social na 

saúde, a década de 1980 foi marcada também pela ascensão do modelo político e econômico 

do neoliberalismo. O cerne da visão neoliberal consiste no livre mercado, na redução da 

participação do estado na economia e na oferta de bens e serviços (PAIM, 2008). Agências 

financiadoras externas fomentavam reformas setoriais na saúde, bem como programas de 

ajustes econômicos, que afetaram diretamente o setor (IRWIN; SCALI, 2010). 

No Brasil, por exemplo, a imposição da ideologia neoliberal coincide com a implantação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), no início da década de 1990. Como medida direta de ajustes 

no setor, foram realizados cortes nos recursos para a saúde (PAIM, 2008), criando obstáculos 

para a consolidação do SUS, recém instituído pela promulgação da Constituição Federal de 

1988. 

Ainda que amplamente difundidas durante a década de 1990, as diretrizes de ajustes 

neoliberais passaram a ser questionadas, uma vez que essa política econômica não havia 

solucionado os problemas sociais, sobretudo dos países em desenvolvimento. Algumas 

iniciativas passaram a retomar o tema dos fundamentos sociais da saúde, notadamente na 



 

Desigualdades na mortalidade e a composição do Índice de Iniquidade em Saúde em uma capital brasileira.      23 
 

Europa, revigorando o lema “Saúde para todos no ano 2000” (IRWIN; SCALI, 2010). Um 

grupo de trabalho da Organização Mundial de Saúde (OMS) denominado “WHO Equity 

Initiative” foi constituído entre 1995-1998, apresentando relatórios importantes sobre a relação 

entre a posição social dos indivíduos e sua saúde (IRWIN; SCALI, 2010). 

Nesse mesmo período, houve um aumento expressivo no número de publicações 

científicas sobre o tema, sugerindo um maior interesse sobre o tema também no meio 

acadêmico. Cash-Gibson et al (2018) realizaram uma análise bibliométrica global para um 

período de 50 anos (1966-2015), apontando um crescimento expressivo de publicações sobre 

as iniquidades em saúde entre o fim dos anos 1980 e início da década de 1990. Com resultados 

semelhantes, mas com análise bibliométrica restrita a publicações latino-americanas, Almeida-

Filho et al (2003) destacaram o início dos anos 1990 como um período de intensa produção 

acadêmica sobre o tema na região.  

Por abranger um período maior e por apresentar dados mais recentes, o estudo de Cash-

Gibson et al (2018) identificou que o período posterior aos anos 2000 continuou apresentando 

um ritmo acelerado de crescimento no número de publicações sobre o tema. Os autores 

relacionam o aumento do número de publicações nesse período à constituição da Comissão para 

os Determinantes Sociais da Saúde no âmbito da OMS, ocorrida em 2005, e a publicação do 

seu relatório final em 2008 - Closing the gap in a generation: health equity through action on 

the social determinants of health (na versão em português: Redução das desigualdades no 

período de uma geração. Igualdade na saúde através da acção sobre os seus determinantes 

sociais) (CDSS, 2010). 

Interessante o trabalho de pesquisa de Adler e Ostrove (1999), que também observaram 

o crescente interesse sobre as iniquidades em saúde na década de 1990 e propuseram uma 

classificação das pesquisas em “eras”. Posteriormente, esse trabalho foi atualizado, 

acrescentando novas “eras” nas pesquisas sobre o tema (ADLER; STEWART, 2010). O 

primeiro período, ou primeira era, compreende os estudos anteriores a 1985, os quais tinham 

como característica dominante considerar a pobreza a partir de um limite, como a linha de 

pobreza. Melhoria nas condições socioeconômicas para o grupo abaixo desse limiar, geraria 

ganhos para a saúde da população e, portanto, a pobreza serviria como categoria de análise 

(ADLER; OSTROVE, 1999; ADLER; STEWART, 2010). 

A segunda era corresponde ao período de meados de 1980 à metade da década seguinte, 

consolidando o conceito de gradiente de saúde. O estudo Whitehall (MARMOT; SHIPLEY; 

ROSE, 1984), realizado entre os servidores públicos britânicos, representa um marco nos 
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estudos sobre o gradiente social e os seus efeitos na saúde. Cada degrau na escada social, 

diferenciado pelos níveis de educação e renda, bem como pela posição ocupacional, geram 

resultados de saúde distintos, em um gradiente segundo o qual as pessoas em um grau mais 

baixo da escada social apresentam pior saúde, e cada degrau acima corresponde também a uma 

melhora na saúde dos indivíduos (ADLER; OSTROVE, 1999; ADLER; STEWART, 2010). 

A segunda metade da década de 1990 daria início, segundo os autores, à terceira era, e 

estava direcionada aos estudos de identificação dos mecanismos que ligariam a posição social 

dos indivíduos ao resultado em saúde (ADLER; STEWART, 2010). Em seguida, os estudos 

adicionaram a complexidade de efeitos multiníveis, buscando avaliar a contribuição das 

características de vizinhança além daquelas socioeconômicas individuais, correspondendo 

assim a quarta era. Ainda, delimitada por estudos mais recentes, a quinta era lança o enfoque 

sobre as interações entre os fatores, não somente sobre os seus efeitos (ADLER, 2010). 

Observa-se durante o movimento histórico da relação entre os fatores sociais e a saúde 

das populações, portanto, momentos em que se encontra em maior evidência outros na qual 

estão fora da agenda política, como foi o caso da era bacteriológica. Decerto que nas últimas 

décadas ressurge um movimento político para reconhecer a determinação social da saúde, bem 

como um aumento no acervo de pesquisas nessa área, permitindo que o tema volte ao centro do 

debate mundial. 

 

2.2    Desigualdades ou iniquidades, sobre o que estamos falando? 

Ao descrever o objeto de suas pesquisas, Adler e Stewart (2010) identificam as 

disparidades sociais como tema, e advertem os leitores sobre a proximidade de significado com 

o termo iniquidade em saúde, liberando-os para usá-los em intercambialidade, embora tenham 

escolhido utilizar o termo disparidades em saúde em suas análises. Enquanto Michael Marmot, 

eminente pesquisador do tema, utiliza o termo iniquidades em saúde em seus estudos sobre o 

tema (MARMOT; BELL, 2012). Há ainda pesquisadores que utilizam o termo desigualdades 

em saúde, mesmo admitindo que quando estas são injustas, podem ser chamadas de iniquidades 

(BARRETO, 2017). 

A terminologia para tratar os contextos sociais determinando diferenças na saúde das 

pessoas varia entre autores. Se não há um consenso sobre eles, cabe explicitá-los a partir da 

ótica de quem os emprega, criando um quadro-resumo dos conceitos. 

Breilh (1999) busca conceituar diferentes termos que podem ser aplicados para 

representar os resultados de saúde contrastantes entre grupos populacionais. Segundo o autor, 
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existe uma confusão de conceitos que possuem significados distintos em estudos sociais, 

embora estejam intimamente relacionados, como diversidade, inequidade (com a letra “e”), 

desigualdade e diferença. 

Por diversidade, compreende uma característica própria da natureza humana, 

representando as variações nos atributos humanos, naturais e sociais, e podem ser 

exemplificados pela diferenciação de gêneros, etnias e grupos de idade, que surgem a partir de 

diferenças biológicas como o sexo, a raça e a idade biológica (BREILH, 1999). 

Inequidade e iniquidade são termos que devem ser distinguidos, segundo Breilh (2006). 

A iniquidade (com a letra “i”) é uma desigualdade injusta no acesso aos bens e serviços da 

sociedade, uma disparidade na qualidade de vida, como a desigualdade nos salários entre 

classes sociais e entre gêneros ou a diferença no acesso aos serviços de saúde entre pobres e 

ricos. A inequidade (com a letra “e”), por sua vez, corresponde ao processo de produção e 

distribuição econômica de uma sociedade que irá determinar distribuição e acesso desiguais de 

bens e serviços à população. O primeiro conceito está relacionado aos efeitos, enquanto o 

segundo vincula-se à determinação desses mesmos efeitos. 

A inequidade não se refere à injustiça na repartição e no acesso, mas ao processo 

intrínseco que a gera. A inequidade alude ao caráter e ao modo de devir de uma 

sociedade que determinam a repartição e o acesso desiguais (desigualdade social) que 

são sua consequência. (Breilh, 2006, p. 210). 

Observa-se uma clara distinção entre inequidade e iniquidade, contudo, o autor aproxima 

os sentidos dos termos desigualdade e iniquidade e, ainda, disparidade. 

Portanto, a categoria da ‘desigualdade’ é a expressão observável de uma inequidade 

social. [...] A desigualdade é uma injustiça ou iniquidade (com ‘i’) no acesso [...] 

(Breilh, 2006, p. 211). 

Com relação ao conceito de diferença, Breilh (1999) aponta que este conceito combina 

valores da diversidade e da inequidade, mas se expressando no nível individual e biológico. Há, 

por exemplo, diferenças entre componentes genéticos e sua expressão fenotípica entre mulheres 

e homens, que confere vantagens em uns aspectos e desvantagens outros para ambos os sexos. 

Mas em uma sociedade inequitativa, com desequilíbrio de poder entre os grupos populacionais: 

[...] la inequidad es estructural y al asumir la forma de un sistema complementario de 

concentración-exclusión, termina convirtiéndose en la fuente primaria y sustentable 

de desigualdades constatables entre los grupos dominantes y los subordinados. En 

algunos casos, la desigualdade sobredetermina una diferencia humana. (Breilh, 1999, 



 

Desigualdades na mortalidade e a composição do Índice de Iniquidade em Saúde em uma capital brasileira.      26 
 

pág. 136). 

O esforço para distinguir a inequidade da iniquidade em saúde foi empreendido por 

Kawachi, Subramanian e Almeida-Filho (2002). Para esses autores, desigualdade (inequality 

em inglês) e igualdade (equality) são conceitos que se referem a quantidades mensuráveis, ao 

passo que inequidade (inequity) e equidade (equity) são conceitos políticos e expressam um 

compromisso com a justiça social. 

A diferença na incidência de tuberculose entre uma população carcerária e uma população 

de atletas maratonistas representa o que se denomina desigualdade em saúde, termo utilizado 

para designar diferenças e disparidades nos resultados de saúde de indivíduos e grupos. A 

desigualdade em saúde, portanto, não implica em um julgamento moral, mas se restringe a ser 

um termo descritivo. 

A inequidade em saúde, por sua vez, refere-se àquelas desigualdades que são 

consideradas injustas ou resultantes de alguma forma de injustiça. Importante destacar que nas 

publicações brasileiras é incomum o uso termo “inequidade”, sendo mais comum a utilização 

da palavra “iniquidade” como sinônimo daquela. Viera-da-Silva e Almeida-Filho (2009) 

traduziram inequality como desigualdade e inequity como iniquidade, enquanto o importante 

trabalho de Buss e Pellegrini (2007) traz o conceito de iniquidades em saúde, traduzindo de 

Whittehead o termo health inequities como “desigualdades de saúde entre grupos populacionais 

que, além de sistemáticas e relevantes, são também evitáveis, injustas e desnecessárias” (BUSS; 

FILHO, 2007, p. 80).  

A tentativa de diferenciar os termos na língua portuguesa, ao que parece, não conseguiu 

traduzir o esforço semântico em uso na literatura sobre o tema. Almeida-Filho (ALMEIDA-

FILHO, 2011) diferencia os termos:  

Por outro lado, desigualdades de saúde determinadas por desigualdades relacionadas 

à renda, à educação e à classe social são produto de injustiça social; na medida em 

que adquirem sentido no campo político como produto dos conflitos relacionados com 

a repartição da riqueza na sociedade, devem ser consideradas como inequidades em 

saúde. Por sua vez, as inequidades em saúde que, mais que evitáveis e injustas, são 

vergonhosas, indignas, e nos despertam sentimentos de aversão, conformam 

iniquidades em saúde. (Almeida-Filho, 2011, p. 99) 

Há nessa diferenciação de termos uma clara subjetividade em classificar determinado 

fenômeno como vergonhoso ou indigno e, no entanto, publicações mais recentes no Brasil ainda 

sustentam o uso da palavra iniquidades para se referirem às desigualdades injustas (BARRETO, 
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2017; BARROS, 2017). 

O conceito de iniquidades em saúde assim colocado torna, no entanto, complexa a tarefa 

de transpor o conceito de iniquidade para o seu uso por políticas e ações que visem à resolução 

das desigualdades em saúde. Vieira-da-Silva e Almeida-Filho (2009) sugerem que o conceito 

de iniquidade que reafirme a injustiça como componente fundamental, indique sob qual teoria 

de justiça está embasado. A crítica atinge diretamente a autora mais citada nos trabalhos sobre 

a equidade em saúde, Margareth Whitehead. 

Para Whitehead e Dahlgren (2006), iniquidades sociais em saúde são diferenças 

sistemáticas nas condições de saúde de distintos grupos sociais. Mas essas diferenças não são 

de qualquer natureza, elas possuem três características que as fundamentam: elas são 

“sistemáticas, socialmente produzidas (e por isso modificáveis) e injustas”. 

Para Graham (2004b), o conceito de iniquidades em saúde representa as diferenças 

sistemáticas na saúde de grupos e comunidades que ocupam desiguais posições na sociedade. 

Não se tratam, portanto, de diferenças biológicas a geração de uma diferença de 20 anos na 

expectativa de vida ao nascer entre pessoas dentro de um mesmo país (CDSS, 2010). Essas 

desigualdades podem ser ilustradas tomando-se, como exemplo, a incidência de uma 

determinada doença em um grupo populacional que se apresenta maior do que em outro grupo 

pertencente a uma mesma população (diferentes cidades de um mesmo país, por exemplo). Se 

a doença fosse distribuída equanimemente, seguindo uma distribuição aleatória entre os dois 

grupos dessa mesma população, não haveria desigualdade em saúde (KAWACHI; 

SUBRAMANIAN, 2002). 

Alguns fatores sociais, tais como os contextos social e econômico, no entanto, são grandes 

responsáveis pela saúde de indivíduos e populações e são denominados, portanto, determinantes 

sociais da saúde (DSS) (GRAHAM, 2004b). A comissão para os determinantes sociais da OMS 

e a comissão homônima criada no Brasil, apresentam conceitos distintos para o que seriam esses 

determinantes, sendo mais complementares do que conflitantes entre si. Para a primeira, os DSS 

estão relacionados às condições nas quais as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e 

envelhecem, e estas, por sua vez, são consequência das condições estruturais mais profundas 

(CDSS, 2010). A comissão brasileira detalha os DSS como fruto das condições econômicas, 

culturais e ambientais da sociedade, que afetam o comportamento e estilos de vida dos 

indivíduos, o acesso a informações, lazer e alimentos saudáveis, bem como influenciam as 

condições de trabalho, de habitação e de acesso a serviços de saúde e educação (CNDSS, 2008). 

Graham (2004) chama a atenção sobre a dualidade do significado para o qual o termo 
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“determinantes sociais da saúde” remete. Eles podem se referir tanto aos fatores que promovem 

ou enfraquecem a saúde de indivíduos e populações, como aos processos sociais subjacentes à 

desigual distribuição desses fatores entre os grupos que ocupam posições diferentes na 

sociedade. 

Para diferenciar as categorias de determinantes sociais, a autora propõe as nomenclaturas 

determinantes sociais da saúde e determinantes sociais da distribuição desses determinantes. 

Solar e Irwin (2010), seguindo a mesma linha de diferenciação, reservam o termo determinantes 

estruturais para aqueles relacionados à interação entre o contexto político e socioeconômico, 

que irão gerar os mecanismos de estratificação social, correspondendo assim ao significado do 

segundo termo empregado por Graham, mas que também podem ser denominados 

determinantes sociais das iniquidades em saúde. Esse termo se diferenciaria, segundo Solar e 

Irwin (2010), dos determinantes sociais da saúde, assim como proposto por Graham, sendo 

este termo utilizado quando busca-se referir aos determinantes intermediários da saúde. 

Quadro 1: Sinonímia dos termos utilizados para designar iniquidade em saúde 

Autor Termo 1 Termo 2 

Graham (2004) determinantes sociais da 

saúde 

determinantes sociais da 

distribuição desses 

determinantes. 

Solar e Irwin (2010) determinantes sociais da 

saúde (ou determinantes 

intermediários) 

determinantes sociais das 

iniquidades em saúde 

(determinantes estruturais) 

O termo determinantes sociais da saúde será utilizado de forma abrangente neste texto, 

englobando os determinantes estruturais e os intermediários. Os termos serão diferenciados 

quando houver a necessidade de especificação. 

As condições heterogêneas de vida e os diferenciais de acesso a bens e serviços – 

determinantes sociais da saúde – passam a ser geradores de desigualdade no risco de adoecer e 

morrer. Estas, por sua vez, passam a ser uma manifestação mensurável da injustiça social ou, 

dito de outra forma, passam a ser consideradas iniquidades em saúde (SILVA; BARROS, 

2002). 

Solar e Irwin (2010) atribuem grande importância aos determinantes estruturais na 

produção das iniquidades, destacadamente o contexto político e socioeconômico, os quais não 

podem ser medidos diretamente ao nível individual. O contexto, então, deve englobar um amplo 
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conjunto de aspectos estruturais, culturais e funcionais de um sistema social, os quais 

influenciarão os padrões de estratificação social. Por outro lado, são os próprios DSS  moldados 

pelas políticas que guiam como as sociedades redistribuem os recursos materiais entre os seus 

membros (SOLAR; IRWIN, 2010). 

A influência dos determinantes estruturais sobre a vida das pessoas pode ser assim 

explicitada: 

As condições da vida são coletivamente produzidas, e nesse mesmo processo de 

produção geram-se as relações sociais e de poder que determinam a distribuição do 

sistema de bens dos quais depende a reprodução social. A produção dos processos 

para a vida (protetores ou destrutivos) determina, por sua vez, a forma de distribuição 

que eles assumem, a quota de bem-estar a que os grupos podem aceder, ou a quota de 

sofrimento que eles padecem [...].(Breilh, 2006, p. 208). 

Entende-se, com isso, que os recursos materiais, dentre outros recursos, são iniquamente 

distribuídos, sendo retratados como um sistema de estratificação ou hierarquia social (SOLAR; 

IRWIN, 2010). 

Para Graham (2004), a saúde estaria representada nos modelos de determinação social da 

saúde como o resultado de processos causais que se originam na estrutura social, na qual a 

posição social está inserida. A autora resume essa posição social como a localização de um 

indivíduo na hierarquia social em torno da qual sua sociedade é construída. 

As pessoas alcançam diferentes posições na hierarquia social de acordo com a sua classe 

social, status ocupacional, nível educacional e de renda. A posição do indivíduo no sistema de 

estratificação social é denominada por Solar e Irwin (2010) como sendo sua posição 

socioeconômica, apesar de apontarem outros termos que são utilizados com similaridade na 

literatura, como classe social, estrato social, status social ou status socioeconômico. Esse 

conceito se torna relevante na medida que marca o ponto no qual os recursos no nível social 

“entram e afetam as vidas dos indivíduos” (GRAHAM, 2004b). 

Educação, oportunidades de emprego, influência política e recursos materiais como renda 

e propriedade determinarão a posição social dos indivíduos, e isso implica em diferentes níveis 

de exposição aos determinantes intermediários da saúde, como será revisado mais adiante. 

Por ora, interessa discutir os enfoques teóricos que buscam explicar o fenômeno da 

hierarquização das posições sociais. Um conceito que se destaca aqui é o de “classe social”. 

Para alguns autores, dois filósofos ocidentais são fundamentais para a compreensão do conceito 

de classe social: Karl Marx e Max Weber (NAVARRO, 2009; SILVA; BARROS, 2002; 

SOLAR; IRWIN, 2010). O primeiro considera que a posição social de um indivíduo seria 
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inteiramente determinada pela classe social, que é definida pela relação que cada indivíduo 

possui com os meios de produção (SILVA; BARROS, 2002). Uma estrutura de classes, 

portanto, seria expressa pelo poder econômico vigente (BREILH, 2006). É justamente o 

“poder” que une as visões de ambos, sendo que para Weber a estratificação social seria uma 

combinação de fontes materiais e não materiais de status e poder. Além do componente 

econômico, a posição social do indivíduo seria influenciada pelo prestígio – que envolve o 

contexto familiar, a rede social e estilo de vida – e pelo poder, que estaria relacionado ao 

contexto político (KRIEGER; WILLIAMS; MOSS, 1997; NURU-JETER et al., 2018; SILVA; 

BARROS, 2002; SOLAR; IRWIN, 2010). 

 As classes sociais foram inseridas nas pesquisas sobre desigualdades em saúde na 

América Latina e no Brasil, em particular, na década de 1980, quando o movimento reformista 

na área da saúde traduzia os ideais marxistas para a reorganização do setor (SILVA; BARROS, 

2002). O trabalho de análise bibliométrica realizado por Almeida-Filho et al (2003) para a 

América Latina e Caribe apontou que o modelo teórico histórico/estrutural, vinculado à uma 

perspectiva marxista, teve importante participação nas pesquisas sobre iniquidades em saúde 

entre as décadas de 1970 e 1990. 

Para Berti e Silva (2002), o instrumental teórico e analítico marxista no qual se baseava 

uma epidemiologia social à época, começou a perder sua importância nas pesquisas em saúde, 

talvez devido à crise que atravessavam o pensamento marxista e os movimentos de 

transformação das sociedades naquele período.  

Já para Barata (2012), os problemas na aplicação de um conceito abstrato de luta política 

em pesquisas na saúde foram responsáveis pela diminuição progressiva do conceito de classe 

social nas pesquisas da área. Dentre os problemas derivados da tentativa de operacionalizar o 

conceito de classe na classificação de indivíduos e grupos, a autora destaca a perda do caráter 

dinâmico do conceito quando transposto para uma categoria descritiva; a singularidade de cada 

contexto social, o que determinaria constantes ajustes aos modelos de estudo; pontos de cortes 

estabelecidos arbitrariamente; número excessivo de variáveis para a determinação das classes; 

necessidade de grandes amostras para representar as frações; e o caráter inespecífico que as 

classes tem na hierarquia como determinante distal dos problemas de saúde. 

Esse declínio no uso das classes sociais em investigações sobre iniquidade em saúde 

também foi observado por Navarro (2009), o qual aponta que o desaparecimento da análise de 

classe é politicamente motivado pois é “precisamente um sinal do poder de classe (o poder da 

classe dominante) que a análise de classe foi substituída por categorias de análise menos 
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ameaçadoras à ordem social” (NAVARRO, 2009, p. 7). 

As classes sociais passaram a ser substituídas por “categorias menos conflitivas” segundo 

o autor. A posição socioeconômica pode, então, ser operacionalizada a partir do conceito de 

estratificação social. Almeida-Filho et al (2003) resume a estratificação social como sendo a 

posição relativa dos indivíduos na hierarquia social determinada principalmente pelas variáveis 

de escolaridade, renda e ocupação. Essa base teórica passou a ser predominante nas análises 

sobre as desigualdades no Brasil, em detrimento da abordagem de classes sociais (BARROS, 

2017). 

Para operacionalizar a posição socioeconômica dos indivíduos nas pesquisas em saúde, 

Krieger Willians e Moss (1997) afirmam a necessidade de reconhecer essa variável como sendo 

um agregado de medidas baseadas em recursos e em prestígio. As primeiras medidas podem se 

referir a renda, riqueza e nível educacional. As medidas relacionadas ao prestígio se referem ao 

status dentro da hierarquia social, podendo ser avaliado pelo acesso ao consumo de bens, 

serviços e conhecimento, assim como pode ser ligado ao prestígio ocupacional, renda e a 

escolaridade. 

 Portanto, ao utilizar a estratificação social substitui-se as classes sociais como agentes 

históricos e passam-se a utilizar análises estatísticas com os indicadores acima citados e, em 

caso de indisponibilidade de dados, outras variáveis proxy podem ser utilizadas, como número 

de cômodos no domicílio, número de equipamentos e tipo de moradia (SILVA; BARROS, 

2002; SOLAR; IRWIN, 2010). 

Além de medir a posição socioeconômica a partir do nível individual, a avaliação nos 

níveis do domicílio e na vizinhança podem contribuir para as diferentes distribuições das 

exposições e resultados na saúde das pessoas. A posição do indivíduo na hierarquia social pode, 

ainda, ser medida em diferentes momentos da vida dos indivíduos, além de ser necessário 

reconhecer outros estratificadores, como gênero, etnicidade e sexualidade, os quais estão 

ligados às formas de discriminação (KRIEGER; WILLIAMS; MOSS, 1997). O modo como os 

determinantes sociais agem na estratificação social e como a diferenciação na escala social 

geram diferenças na saúde da população serão abordados na próxima seção. 

Ao optar pela utilização da posição socioeconômica nas análises deste estudo em 

detrimento da complexa categorização em classes sociais, cabe examinar sucintamente os 

componentes sociais e econômicos utilizados como proxies para operacionalizar a classificação 

da posição socioeconômica dos indivíduos. 
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2.2.1   Renda e riqueza 

A renda tem sido amplamente utilizada como variável indicadora da condição 

socioeconômica de indivíduos e grupos populacionais. Há, no entanto, diferentes formas de 

medir a renda, seja no nível individual, a renda familiar ou mesmo de um bairro. Podem ser 

incluídos na renda os salários, pensões, auxílios governamentais entre outras formas de 

rendimento que permitam a classificação de indivíduos/famílias por nível de renda. A renda 

pode ser conceituada, portanto, como o total de ganhos monetários durante um período de 

tempo especificado (BRAVEMAN; EGERTER; WILLIAMS, 2011; KRIEGER; WILLIAMS; 

MOSS, 1997). 

A riqueza é uma outra forma de mensurar os recursos econômicos das pessoas e 

corresponde ao total de bens acumulados ao longo da vida, como o valor de um imóvel, bens 

da família, veículos e outros bens, assim como contas bancárias e outros investimentos. Apesar 

de ser apontada como uma medida que reflete mais adequadamente os recursos econômicos em 

geral, sobretudo em faixas etárias mais avançadas, é mais difícil de medir do que a renda e, 

portanto, é menos utilizada em estudos em saúde (BRAVEMAN; EGERTER; WILLIAMS, 

2011; DEMAKAKOS et al., 2016). 

As desigualdades de renda são apontadas como fatores geradores de diferenças nos 

estados de saúde das populações assim como no padrão de mortalidade. O uso desse 

componente na análise em saúde tem se justificado pela crescente desigualdade de renda 

experimentada em diferentes países nas últimas décadas (ADLER; STEWART, 2010; 

PIKETTY, 2014). 

2.2.2   Educação 

A educação é um dos indicadores de posição socioeconômica mais utilizados em 

epidemiologia. Alguns fatores contribuem para a extensa utilização desses indicadores, como a 

facilidade de mensuração, a aplicabilidade em pessoas que estão fora do mercado de trabalho 

(donas-de-casa, desempregados e aposentados), a estabilidade ao longo da vida adulta, 

independentemente das mudanças no estado de saúde e a associação com diferentes desfechos 

em saúde (KRIEGER; WILLIAMS; MOSS, 1997). 

O nível educacional dos indivíduos é apontado como importante preditor de mortalidade 

e morbidade em diferentes populações ao redor do mundo. Ainda assim, medir o nível 

educacional no contexto familiar (sobretudo a escolaridade dos pais quando o desfecho de saúde 

se dá em crianças) ou nível educacional para áreas maiores, como a vizinhança, pode apontar 
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para resultados em saúde distintos (KRIEGER; WILLIAMS; MOSS, 1997). 

Educação pode, ainda, ser medida como uma variável contínua (em anos de estudos) ou 

como uma variável categórica, o que permite avaliar os marcos educacionais, como o nível 

fundamental completo, ensino médio ou a presença de diploma de graduação. Essa 

diferenciação se torna relevante na medida que pequenas diferenças em anos de estudo podem 

escamotear uma importante diferença no grau de escolaridade atingido pelos indivíduos – a 

diferença entre 11 e 12 anos de estudo determina se o ensino médio foi concluído ou não. Nesse 

exemplo, ter concluído o ensino médio tem implicações sociais muito importantes, pois ter um 

diploma desse nível de escolaridade permite acessar empregos que exigem essa credencial, e 

os anos de escolaridade medidos em anos de estudo não permitiriam uma análise mais acurada 

desse fenômeno (KRIEGER; WILLIAMS; MOSS, 1997; SOLAR; IRWIN, 2010). 

No Brasil, a Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) propõem, ainda, a 

taxa de analfabetismo como indicador socioeconômico. Esse indicador pode “contribuir para 

análise das condições de vida e de saúde da população, utilizando esse indicador como proxy 

da condição econômico-social da população” (RIPSA, 2008, p. 92) além de possibilitar 

comparações nacionais e internacionais.  

Os mecanismos pelos quais a educação e os demais indicadores determinantes da posição 

econômica dos indivíduos geram distintos resultados em saúde serão apontados em seções 

posteriores. 

2.2.3   Ocupação 

Medir a ocupação dos indivíduos na sociedade pode remeter tanto à noção de classes 

sociais já discutida anteriormente, uma vez que pode refletir o lugar de uma pessoa na 

sociedade, relacionado à sua posição social, renda e intelecto, como também caracterizar as 

relações de trabalho entre empregadores e empregados. É um indicador amplamente utilizado, 

sobretudo em estudos internacionais, visto que alguns países mantem registros importantes 

sobre a ocupação dos indivíduos. Isso permite uma análise detalhada das relações de trabalho 

com a saúde, seja pela relação direta do ambiente de trabalho com o estado de saúde, ou pela 

relação que a ocupação tem como indicador da posição socioeconômica dos indivíduos e sua 

influência sobre a saúde das pessoas. 

Kunst, Bos e Mackenbach (2001) apontam a ocupação como uma medida que abarca 

atributos inerentes à educação e à renda. Do primeiro, compartilha o nível de acesso à 

informação e a capacidade que os indivíduos com melhores graus de instrução tem de se 
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beneficiarem de novos conhecimentos. Com relação à renda, a ocupação também pode indicar 

diferenças no acesso a bens materiais. A essas características somam-se benefícios decorrentes 

do exercício de funções específicas, como prestígio, privilégios e poder. 

Destaca-se, portanto, a natureza complementar destes três indicadores, reconhecendo que 

cada uma das 3 principais medidas de posição social tem virtudes e limitações no uso em 

pesquisas na área da saúde. Em geral, pelo menos dois dos três principais indicadores do status 

socioeconômico (educação, ocupação e renda) devem ser medidos em relação ao indicador de 

saúde (KUNST; BOS; MACKENBACH, 2001). 

2.2.4   Gênero e Raça/Cor 

Ao tratar de gênero e raça/cor da pele com relação às desigualdades em saúde, não se 

aborda questões biológicas das diferenças entre mulheres e homens ou entre negros e brancos. 

Essas categorias de análise se baseiam nas características socialmente construídas e que 

engendram divisões e discriminações nos contextos nos quais se inserem (SOLAR; IRWIN, 

2010). 

Essas categorias possuem papel inegável em vários contextos sociais, sejam na 

segregação dos afro-americanos (MODE; EVANS; ZONDERMAN, 2016), na divisão social 

em castas na Índia (WILKINSON; PICKETT, 2015) ou mesmo nas desigualdades raciais da 

violência no Brasil (CNDSS, 2008). A tentativa de isolar os fatores que atuam na produção das 

iniquidades em saúde é uma tarefa complexa, uma vez que os efeitos se sobrepõem e muitas 

vezes se reforçam mutuamente nesse processo. Breilh (2006) afirma que as três fontes de 

iniquidades – classe, etnicidade e gênero – não são processos desvinculados. Ainda assim, o 

autor destaca a estrutura de classes como uma dimensão que se faz necessária para as demais 

se consolidarem. O autor explica que “não pode haver poder de gênero ou poder étnico que se 

apoie exclusivamente em elementos simbólicos ou relações culturais, mas tem de haver, de 

permeio, a concentração econômica e a dominação política.” (BREILH, 2006, p. 215). 

Embora a renda, a ocupação e a escolaridade sejam apontadas como os principais 

estratificadores sociais, Krieger, Williams e Moss (1997) sugerem que sejam incluídas nas 

medidas de classe social nos EUA, além dos dados socioeconômicos, as variáveis relacionadas 

a raça, etnia e gênero. Os autores explicam que na ausência de variáveis socioeconômicas, as 

disparidades étnicas/raciais poderiam ser erroneamente interpretadas como inferioridade 

genética e não como pistas relevantes sobre como formas econômicas e não-econômicas de 

discriminação racial prejudicam a saúde. Dessa forma, “raça/etnia e gênero são construções 
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sociais que refletem, respectivamente, sistemas opressivos de relações de raça e convenções, 

papéis e comportamentos ligados à cultura, bem como relações entre mulheres e homens.” 

(KRIEGER; WILLIAMS; MOSS, 1997, p. 347). 

2.3    Mecanismos de atuação dos DSS sobre a saúde das pessoas 

2.3.1   Os modelos conceituais 

Os estratificadores sociais acima mencionados são variáveis que contribuem para o 

posicionamento dos indivíduos na escala social e, em última análise, determinarão se eles 

gozarão de pior ou melhor condição de saúde. Mas, o termo variável não reflete apenas uma 

classificação epidemiológica na relação entre estratificadores e desigualdade em saúde, visto 

que a renda, escolaridade e ocupação se distribuem de forma distinta em diferentes sociedades, 

apresentando diferenças dentro de um país e, fundamentalmente, entre eles. 

Em outras palavras, esses são fatores que são influenciados historicamente no 

desenvolvimento das sociedades e tem relação com a política de cada país ou região. Uma vez 

que a renda ou a escolaridade nos países nórdicos apresentam menores desigualdades nas suas 

populações, países como Brasil e Estados Unidos apresentam diferenças mais profundas e, 

portanto, o tamanho das desigualdades sociais irá refletir os resultados de saúde das populações. 

Tentativas de explicar a relação entre os determinantes sociais das iniquidades em saúde, 

a estratificação social e sua influência na saúde das pessoas geraram diagramas explicativos, os 

quais tem contribuído para o processo de compreensão da relação entre desigualdades sociais 

(e como são constituídas) e a saúde. 

A Figura 1 mostra o modelo explicativo proposto por Solar e Irwin (2010), a partir do 

qual podem ser observados os determinantes estruturais das desigualdades em saúde (à esquerda 

da figura) e suas relações com os determinantes intermediários, os quais irão gerar o impacto 

direto sobre a saúde das pessoas. 

O modelo proposto pelos autores indica que os determinantes estruturais são aqueles que 

geram ou reforçam a estratificação na sociedade e que, portanto, definem a posição 

socioeconômica de cada indivíduo. Pode-se identificar ainda na Figura 1 a relação entre o 

contexto socioeconômico e político e os estratificadores sociais (educação, renda, ocupação e 

demais). 

Os autores destacam ainda, a partir do modelo postulado, que “em todos os casos, os 

determinantes estruturais apresentam-se em um contexto político e histórico específico” 

(SOLAR; IRWIN, 2010, p. 34). Portanto, os aspectos contextuais devem necessariamente ser 
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incluídos em uma análise de impacto dos determinantes estruturais sobre a iniquidade em saúde 

ou mesmo para determinar as opções de intervenção. 

Wilkinson e Pickett (2015) apresentam dados que apontam para esse encadeamento de 

determinantes estruturais e resultados em saúde. Os autores calcularam um Índice de Problemas 

Sociais e de Saúde e correlacionaram esse índice com os dados de desigualdade de renda entre 

países desenvolvidos. Os EUA e Portugal apresentaram maior desigualdade entre os países 

analisados e também os piores resultados para o Índice de Problemas Sociais e de Saúde. Os 

países nórdicos e o Japão estão no lado oposto, com menor desigualdade e melhores índices. 

No entanto, os autores apontam como os países desenvolvidos mais igualitários alcançaram 

esse status de formas bem diferentes: os países nórdicos através de um elevado gasto social e 

previdenciário, financiados a partir de impostos, e o Japão a partir de uma política salarial com 

menos disparidade entre os seus trabalhadores. Cuba também pode ser citado como uma país 

cujo contexto histórico e político impacta na saúde. Esse pequeno e pobre país apresenta 

expectativa de vida comparável à nação mais rica do planeta, os EUA, apresentando ainda 

menor taxa de mortalidade infantil do que a potência norte-americana. 

Figura 1: Framework conceitual da Comissão do Determinantes Sociais da Saúde da Organização 

Mundial da Saúde, 2010. 

 

Fonte: GARBOIS; SODRE; DALBELLO-ARAUJO (2017) adaptado de SOLAR e IRWIN (2010). 

Outro modelo explicativo para os determinantes sociais da saúde foi proposto por 

Diderichsen e colaboradores (2012), o qual tem a vantagem de ser didaticamente mais completo 
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e direto nas explicações das relações causais. A Figura 2 apresenta o modelo explicativo dos 

autores. 

Figura 2: Visão geral dos mecanismos centrais (I-V) e pontos de entrada de políticas associados (A-D) 

relacionados à desigualdade social na saúde. 

 

Fonte: DIDERICHSEN et al (2012). 

Na seta I, os autores explicam a Estratificação social como determinante da posição social 

dos indivíduos. A estratificação é, portanto, um fenômeno da vida humana em sociedade e é 

influenciada por fatores como hereditariedade, educação, gênero, idade, etnia e saúde. Os 

acontecimentos na infância e no desenvolvimento infantil são influenciados pelas condições 

econômica, social e psicológica da família e mais tarde pelo cuidado educacional, e que 

determinam a posição social dos sujeitos nessa estratificação e sua saúde futura.  

Esses determinantes ligados ao desenvolvimento infantil, ambiente familiar e educação 

escolar tem efeitos tanto diretos como indiretos sobre a saúde. “O fato de estarmos lidando aqui 

com fatores que influenciam o curso da vida, tanto social quanto medicamente, ilustra que uma 

perspectiva distinta de curso de vida nas análises é necessária” (DIDERICHSEN et al., 2012, 

pág. 20). 
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Seguindo os mecanismos causais, os autores apontam na seta II para um Diferencial de 

exposição. A posição social dos indivíduos gera diferentes graus de exposição a um amplo 

espectro de fatores de risco, seja no trabalho, circunstâncias econômicas, condições de 

habitação e meio ambiente. Apesar de fatores como hiperlipidemia, hipertensão e sobrepeso 

serem reflexo de comportamentos e histórico pessoal, esses fatores são socialmente enviesados. 

“Isso pode ser expresso como uma situação em que esse tipo de determinante medeia o efeito 

da posição social sobre a saúde”(DIDERICHSEN et al., 2012, p. 20). 

Em resumo, o ambiente de trabalho, condições de moradia e meio ambiente medeiam o 

surgimento de fatores de risco, ou seja, são influenciados pela posição social dos indivíduos ao 

mesmo tempo que contribuem para o surgimento dos fatores de risco. 

Na seta III, o autor busca explicar outro ponto na cadeia dos mecanismos da determinação 

social da saúde, o Diferencial de vulnerabilidade. Aqui, as causas das doenças interagem ou 

agem sinergicamente e os grupos sociais mais desfavorecidos são mais expostos aos fatores de 

risco, ao mesmo tempo que eles sofrem maiores efeitos desses fatores que os grupos mais 

abastados (ou seja, são mais vulneráveis). 

“O diferencial de vulnerabilidade, portanto, não necessariamente tem a ver com outros 

determinantes além daqueles já ativos sob os mecanismos (I) e (II), mas com seu 

agrupamento e interação mútua. Particularmente relevante é a interação entre 

exposições anteriores/precoces (I) e aquelas que ocorrem mais tarde na vida (II).” 

(DIDERICHSEN et al., 2012, p. 20).  

A seta IV representa o conceito de Diferencial de consequências das doenças. As 

consequências das doenças são diferentes entre os grupos sociais. A posição social impacta no 

acesso ao tratamento, reabilitação e no trabalho (ou no retorno).  

Existe, então, um terceiro tipo de determinantes que tem a ver com barreiras 

econômicas, culturais e outras ao acesso ao cuidado e ao mercado de trabalho, mesmo 

com a capacidade de trabalho reduzida, e com a cobertura de perdas econômicas 

devido aos planos de seguro social.” (DIDERICHSEN et al., 2012, p. 21). 

Por fim, os autores explicam na seta V as Consequências da doença para os indivíduos e 

sociedade. As consequências sociais da doença tem impacto no nível individual, com impacto 

sobre o curso da doença - gerando iniquidades em saúde. Ao passo que, no nível coletivo, há 

os custos gerais com saúde e com o trabalho. Além disso, gera-se uma maior marginalização 

dos grupos vulneráveis, que não conseguem trabalho pela saúde frágil. 
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2.3.2   “Como a posição socioeconômica entra na pele?” 

A pergunta que apresenta esta seção aparece formulada por Adler e Stewart (2010) e foi 

parafraseada do título do trabalho “What is an unhealthy environment and how does it get under 

the skin?” (TAYLOR; REPETTI; SEEMAN, 1997). Em seu contexto, busca traduzir a 

necessidade dos pesquisadores em identificar os mecanismos pelos quais as desvantagens 

subjacentes à posição socioeconômica geram déficit na saúde. 

Nesta seção, busca-se complementar os mecanismos propostos por Solar e Irwin (2010) 

– Figura 1 – e Diderichsen et al. (2012) – Figura 2. O elemento-chave para responder a pergunta 

acima são os determinantes sociais da saúde ou determinantes intermediários da saúde (ver 

Figura 1), através dos quais os determinantes estruturais operam e geram diferenças na saúde 

entre indivíduos de distintas posições socioeconômicas. Os determinantes intermediários da 

saúde são ligados a um conjunto de variáveis que operam no nível individual, incluindo 

comportamentos relacionados à saúde e fatores fisiológicos (SOLAR; IRWIN, 2010). 

São os fatores intermediários que determinam os diferenciais de exposição e de 

vulnerabilidade às condições de saúde-doença (Setas II e III na Figura 2, respectivamente). No 

ponto mais proximal do modelo, encontram-se os fatores relacionados aos processos genéticos 

e biológicos, que atuam mediando os efeitos dos determinantes sociais (SOLAR; IRWIN, 

2010). Existem ainda categorias que auxiliam na explicação de como os determinantes sociais 

“entram na pele”: circunstâncias materiais, circunstâncias psicossociais, fatores 

comportamentais e/ou biológicos e o sistema de saúde como determinante social. 

Os dois últimos fatores já são dimensões cujos mecanismos de ação sobre a saúde são 

mais bem conhecidos. Tratam, por exemplo, do sedentarismo e do tabagismo como fatores de 

risco para doenças coronarianas; das predisposições genéticas que tornam alguns grupos 

populacionais mais vulneráveis a adquirir uma morbidade; ou de como a falta de acesso a 

serviços de saúde de qualidade podem gerar diferenciais no resultado de saúde das pessoas 

(CDSS, 2010). 

As circunstâncias materiais, por sua vez, afetam a saúde das pessoas devido à diferenças 

na distribuição dos recursos básicos como nutrição, condições sanitárias do ambiente e acesso 

a serviços de saúde (GALLO; MATTHEWS, 2003). Pessoas privadas de uma dieta adequada, 

vestuário, moradia, ambiente digno e trabalho são mais expostos aos riscos à saúde bem como 

se tornam mais vulneráveis ao adoecimento, ao passo que pessoas com mais recursos em termos 

de conhecimento, dinheiro, poder, prestígio, e laços sociais são mais capazes de evitar riscos 

(KRIEGER, 2001; SOLAR; IRWIN, 2010). 
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Parte do conhecimento sobre os mecanismos sociais do adoecimento, no entanto, 

buscaram ir além da relação direta da privação material com os piores resultados em saúde. 

Alguns autores realizaram extensas revisões de trabalhos que tratam sobre as circunstâncias 

psicossociais e sua relação com a saúde (MATTHEWS; GALLO; TAYLOR, 2010; 

WHITEHEAD et al., 2016; WILKINSON; PICKETT, 2015). 

No livro O nível: por que uma sociedade igualitária é melhor para todos (título original 

The spirit level: why equality is better for everyone (2009)), Wilkinson e Pickett discorrem 

sobre como as desigualdades sociais atuam para determinar piores resultados em saúde. 

Baseiam-se na demonstração de como os indivíduos são afetados pela estrutura social, ou seja, 

os indivíduos possuem uma renda relativa, uma posição de classe na sociedade, e a depender 

de onde esteja na escala social, apresentará uma maior deterioração na sua saúde. Mais do que 

isso, aponta que sociedades mais desiguais apresentam piores resultados em relação às 

sociedades mais igualitárias (efeito da desigualdade per si). 

Os autores utilizam um levantamento histórico para apresentar uma evolução na 

prevalência na ansiedade e depressão ao longo das últimas décadas, e que esses problemas estão 

associados de uma maior frequência de problemas comportamentais em adolescentes, incluindo 

crimes, uso de álcool e drogas. 

Um dos elementos-chave no aumento da ansiedade é a “ameaça de avaliação social”, cujo 

efeito entre os indivíduos é o aumento do estresse causado pela ameaça de estar sendo avaliado 

pelo seu status social, o que culminaria em uma baixa autoestima. O estresse, por sua vez, 

desencadeia a liberação do hormônio cortisol, o qual liberado por um período prolongado 

dispara processos fisiológicos nocivos ao corpo humano (WILKINSON; PICKETT, 2015). 

A ameaça de avaliação social está ligada a sentimentos que podem potencializar o estresse 

dos indivíduos em pior posição social, pois as pesquisas apresentadas na revisão mostram como 

o orgulho e a vergonha são sentimentos que afetam a autoestima. Uma maior desigualdade 

parece elevar a ansiedade relativa à avaliação social por elevar a importância da posição social 

para os indivíduos (WILKINSON; PICKETT, 2015). 

O baixo status social, a falta de amigos e uma primeira infância difícil são os indicadores 

mais importantes de estresse psicológico nas sociedades modernas. Os autores destacam a 

grande influência que o estresse no início da vida desde o útero seguindo pela infância, tem na 

saúde das pessoas ao longo da vida. O estresse no início da vida afeta o crescimento físico, 

emocional, social e o desenvolvimento cognitivo, assim como a saúde física e comportamental. 

O status socioeconômico das famílias das crianças também determina suas trajetórias de saúde 
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e desenvolvimento ao longo da vida (WILKINSON; PICKETT, 2015). 

O status social, as redes sociais e o estresse na primeira infância também estão 

relacionados a pior saúde em países desenvolvidos com alta renda, sugerindo que a pobreza 

material não explicaria os resultados ruins de saúde nesse grupo de países. Uma das explicações 

para a influência psicológica nesse caso é que as crianças que vivem em famílias de menor 

renda passam por situações mais conflituosas, rupturas familiares, além de estarem mais 

propensas a presenciar violência, apontando para uma maior probabilidade de baixa qualidade 

no ambiente familiar (MATTHEWS; GALLO; TAYLOR, 2010; WILKINSON; PICKETT, 

2015). 

Outro fator psicossocial destacado na literatura é o controle das pessoas sobre suas vidas 

e também sobre o trabalho. Os conceitos de controle, autonomia e poder para exercer escolhas 

são fatores potencialmente importantes para determinar acesso a recursos para promover e 

manter a saúde. A relativa falta de controle e de poder seriam, portanto, causas fundamentais 

para as iniquidades em saúde (WHITEHEAD et al., 2016). A teoria da falta de controle sobre 

a vida, no nível individual, aponta que “a posição social de uma pessoa influencia os recursos 

que eles tem para controlar seu destino – em termos de dinheiro, poder, informação, prestígio) 

– e influenciam decisões críticas que afetam suas vidas.” (WHITEHEAD et al., 2016, p. 54). 

Os estudos Whitehall (MARMOT et al., 1991; MARMOT; SHIPLEY; ROSE, 1984), que 

envolveram trabalhadores do serviço público britânico entre os anos 1980 e 1990, mostraram 

que aqueles que relataram baixo controle sobre o seu dia-a-dia e no trabalho apresentaram maior 

risco para depressão. Esses estudos também apontaram que o estresse profissional e a sensação 

de controlar (ou não) o próprio trabalho eram fatores determinantes da saúde e que doenças 

cardíacas mais prevalentes entre os indivíduos de mais baixo grau na escala social não podiam 

ser explicadas pelos fatores de risco, tais como tabaco, álcool, e pressão arterial elevada 

(WHITEHEAD et al., 2016; WILKINSON; PICKETT, 2015). 

Os efeitos do menor controle sobre recursos econômicos e sociais – bem como suas 

quantidades – experimentados por pessoas de baixa posição social podem ser diretos e/ou 

indiretos. O efeito direto é através de uma maior exposição a ambientes de vida prejudiciais à 

saúde, com desvantagem para pessoas de baixo status social. O efeito indireto é postulado para 

operar através do estresse crônico. Com baixo controle, a sobrecarga de demanda aumenta, 

causando um declínio na capacidade de lidar com ambientes estressantes de casa e do trabalho 

(WHITEHEAD et al., 2016). 

Para Matthews, Gallo e Taylor (2010), a capacidade para lidar com ambientes estressantes 
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pode ser diminuída em circunstâncias de baixo nível socioeconômico, por duas razões: (a) 

indivíduos com baixo nível socioeconômico estão expostos a mais situações que exigem o uso 

de seus recursos de proteção ao estresse e (b) ambientes com baixo nível socioeconômico 

impede o desenvolvimento e reposição desses recursos protetivos. Também para esses autores 

“emoções e cognições negativas elevadas e emoções e cognições positivas reduzidas levam a 

vias fisiológicas intermediárias” (MATTHEWS; GALLO; TAYLOR, 2010, p. 147). 

Esse mecanismo fisiológico envolve estressores crônicos que estimulam sistemas 

biológicos, ativando respostas autonômicas, neuroendócrinas, imunológicas e inflamatórias. 

Isto também leva à liberação de hormônios, tais como cortisol e adrenalina, que tem efeitos nos 

tecidos periféricos, sendo que o cortisol também estimula a produção de glicose no fígado e 

ajuda a liberar ácidos graxos livres das reservas de gordura. Pessoas com um longo estresse 

parecem responder à alimentação de modo diferente das demais, por exemplo, acumulando 

mais gordura no abdômen (WHITEHEAD et al., 2016; WILKINSON; PICKETT, 2015). 

A ativação do sistema nervoso simpático leva ao aumento da pressão arterial e da 

frequência cardíaca e à estimulação dos fatores de coagulação do sangue. A carga alostática 

(AL) é um índice de disfunção fisiológica por falha na adaptação à exposição crônica e repetida 

a estressores que incluem medidas de regulação cardiovascular, autonômica, adrenomedular 

simpática, hipotálamo-hipófise-adrenocortical e metabólica. A AL tem sido uma construção 

útil na conceituação de como a adversidade crônica impõe o desgaste aos sistemas biológicos, 

aumentando a morbidade e a mortalidade ao longo da vida. Se os sistemas forem expostos a 

estímulos repetidos, como os estressores crônicos, pode ocorrer desregulação, resultando em 

desfechos adversos à saúde, tais como as doenças cardiovasculares (HAWKLEY et al., 2011; 

MATTHEWS; GALLO; TAYLOR, 2010; SALAZAR et al., 2016; WHITEHEAD et al., 2016). 

2.3.3   Iniquidade e o componente biológico 

O questionamento frequente sobre a relação direta entre os determinantes sociais como 

causa de doenças nas pessoas, de certa forma, levou ao desenvolvimento de novas pesquisas, 

agora com uma maior preocupação com a questão da causalidade entre a iniquidade e o 

adoecimento. Para superar a desconfiança de que a iniquidade seria apenas um fator de indireto 

sobre a saúde das pessoas, metodologias mais adequadas à investigação de causa e efeito 

passaram a ser utilizadas. 

A resposta dos autores signatários da relação direta entre iniquidade e resultado em saúde 

foi enfrentar a desconfiança científica através de amplas revisões de literatura considerando 
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níveis de evidência distintos, mas privilegiando estudos longitudinais (PICKETT; 

WILKINSON, 2015a). 

Contudo, as evidências sobre essa relação de causa e efeito ganhou novos contornos com 

o desenvolvimento de estudos experimentais que visam a analisar tanto a causalidade entre 

iniquidade e adoecimento, quanto a esclarecer os mecanismos fisiológicos através dos quais 

essa relação acontece. Pesquisas com primatas apontam para a confirmação que o status social 

influencia, por exemplo, o sistema imunológico em múltiplas escalas (SNYDER-MACKLER 

et al., 2016), bem como a subordinação social gera mudanças na função do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal (MICHOPOULOS et al., 2012). 

Ainda que longe de oferecer todas as respostas sobre os mecanismos biológicos de 

atuação dos determinantes sociais sobre o corpo humano, pesquisas experimentais controladas 

realizadas com animais, já sugerem caminhos plausíveis para explicar esse fenômeno. Tung e 

Gilad (2013) vão além dos mecanismos fisiológicos que ligam um ambiente estressor às 

respostas neurológicas, endócrinas e imunológicas dos indivíduos. Os autores fizeram uma 

revisão de estudos que buscavam identificar os mediadores genéticos responsáveis por essas 

alterações fisiológicas entre grupos em desvantagem social. 

Outros mecanismos genéticos tem sido vinculados ao declínio precoce da funcionalidade 

entre os indivíduos. Alguns marcadores apontam para diferenças na idade em que o 

envelhecimento inicia, sendo que em indivíduos com pior posição na escala social o 

envelhecimento é mais precoce (DIDERICHSEN et al., 2012). Uma característica observada 

em alguns estudos é o comprimento do telômero, parte final da cadeia de DNA, que se apresenta 

menor em pessoas de piores condições socioeconômicas comparadas àquelas de melhores 

condições. Os telômeros encurtam com a idade mas, abaixo de um comprimento crítico, o 

encurtamento dos telômeros está associado ao envelhecimento celular e estudos já relacionam 

o comprimento dos telômeros à mortalidade (CAWTHON et al., 2003; CHERKAS et al., 2006; 

ELIASSON et al., 2008). 

Estudos também indicam que as condições de pobreza podem afetar o funcionamento do 

cérebro. Mani et al. (2013) encontraram pior desempenho nas funções cerebrais em pessoas em 

condições de pobreza. A hipótese dos autores é que as preocupações relacionadas à pobreza 

consomem recursos mentais, levando a um menor desempenho em outras questões. A pobreza 

pode afetar, também, estruturalmente o cérebro de crianças, levantando outras hipóteses para o 

baixo desempenho cerebral de pessoas em desvantagem social (HAIR et al., 2015). 

Embora haja um volume considerável do conhecimento sobre os mecanismos que levam 
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os DSS a causarem problemas de saúde, alguns entraves ainda persistem. O número limitado 

de experimentos controlados talvez seja o maior deles. Tung e Gilad (2013) justificam os 

estudos sobre as condições sociais e saúde com animais por ser “antiético e impraticável” 

manipular experimentalmente as condições sociais vivenciadas por humanos durante um tempo 

prolongado. Ao mesmo tempo, referem vantagens dos estudos com animais que são sensíveis 

ao debate sobre a atuação direta/indireta dos determinantes sociais sobre a saúde. Dentre eles, 

o isolamento de efeitos do ambiente social, gerado pela implausibilidade de imputar as 

diferenças encontradas aos hábitos de vida e à assistência à saúde, argumentos que costumam 

ser utilizados como verdadeiros fatores que influenciam diretamente à saúde da população, e 

que não poderia ser imputado diretamente ao status socioeconômico. 

2.4    Programas de redução das iniquidades: hora de agir 

A Comissão para os Determinantes Sociais da Saúde (CDSS) buscou compilar evidências 

da determinação social sobre a saúde disponíveis até então, destacando os determinantes que 

são passíveis de redução através de intervenção (CDSS, 2010). O texto reforça a existência de 

um conhecimento sólido sobre os determinantes sociais da saúde e sobre as iniquidades que 

delas resultam, mas que àquela época faltava vontade política para a implementação de 

mudanças no cenário, reconhecendo que são difíceis, mas exequíveis.  

O relatório original em língua inglesa foi lançado em 2008 e tinha como lema “reduzir as 

desigualdades no período de uma geração”. Para isso, a Comissão reconhecia que as principais 

ações sobre os DSS deveriam ser externas ao setor saúde, uma vez que as circunstâncias em 

que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem também são moldadas por um 

conjunto vasto de força, tais como a economia, políticas sociais e política em sentido amplo. 

Com isso, afirmou-se que: 

“[...] uma combinação tóxica de políticas sociais deficientes, políticas económicas 

injustas e política de má qualidade é responsável por grande parte das desigualdades 

na saúde. Em países de rendimento baixo e algumas comunidades desprivilegiadas 

em países ricos, isso traduz-se em pobreza material: falta de condições materiais para 

uma vida decente.” (CDSS, 2010, p. 38). 

As recomendações da Comissão, portanto, concentraram-se nas “causas das causas”, que 

são as “estruturas globais e nacionais fundamentais da hierarquia social e das condições 

determinadas socialmente em que as pessoas crescem, vivem, trabalham e envelhecem” (CDSS, 

2010, p. 44). 
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O período de atuação da Comissão até o lançamento do relatório final (2005-2008) serviu 

de estímulo para iniciativa em diferentes países. Na Inglaterra, o relatório “Fair Society, Healthy 

Lives” (The Marmot Review) apresentou um balanço das políticas de redução das iniquidades 

em saúde naquele território a partir de 1998, ao mesmo tempo que assumia a responsabilidade 

de propor as estratégias baseadas em evidências mais efetivas para reduzir as iniquidades em 

saúde a partir de 2010 (MARMOT, 2010). 

Países nórdicos, os quais são reconhecidamente países mais igualitários, também 

elaboraram programas para a redução das iniquidades em saúde. O governo da Noruega, lançou 

em 2007 um programa governamental com estratégias para a redução de iniquidades em saúde 

no período de uma década (MINISTRY OF HEALTH, 2007). Da mesma forma, o governo da 

Dinamarca encomendou um relatório contendo as evidências das iniquidades em saúde no seu 

território, com diversas recomendações para a redução do problema a partir das políticas 

governamentais (DIDERICHSEN et al., 2012). 

As quatro iniciativas acima mencionadas tem em comum a intenção de apresentar 

recomendações de ações conhecidas e eficazes para a redução das iniquidades. Os relatórios 

apontam similaridades em algumas áreas das ações propostas: a) Intervenções precoces, 

visando a garantia de bem estar na primeira infância; b) Atuação sobre o mercado de trabalho, 

garantindo emprego e proteção ao trabalhador; c) Garantia de um ambiente de trabalho 

saudável, eliminando riscos físicos e químicos e promovendo a saúde mental dos trabalhadores; 

d) Programa de renda mínima para garantia das necessidades básicas e taxação para mitigar os 

efeitos da desigualdade de renda; e) Atenção na redução à exposição de fatores de risco, como 

tabaco, consumo de álcool, obesidade e sedentarismo; f) Universalização de serviços sociais e 

de saúde, melhorando a oferta e proteção dos indivíduos. Além dessas recomendações, foi 

destacado em três dos quatro relatórios a importância do planejamento urbano, com garantia de 

transporte e moradias adequadas, evitando a segregação urbana e desenvolvendo lugares 

saudáveis. 

Passado o período de uma década desde a publicação do relatório da Comissão para os 

Determinantes Sociais da Saúde da OMS em 2008, avaliações das ações propostas e os 

resultados alcançados foram publicados. Rasanathan (2018) destaca o relatório como texto 

fundamental para compreender a relação entre DSS e equidade em saúde, embora analise o 

alcance das recomendações contidas no relatório como limitado. Ele aponta que não houve uma 

difusão e adoção das suas recomendações pelos formuladores de políticas para melhorar as 

condições de vida diária, enfrentar a distribuição desigual de poder, dinheiro e recursos, e 
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monitorar tanto as desigualdades quanto o impacto das políticas para enfrentá-las. Aponta ainda 

um enfraquecimento do tema dos DSS na agenda internacional, citando que a Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável não menciona o termo “determinantes sociais” e que o 

movimento da cobertura universal de saúde (Universal Health Coverage (UHC)) não tem clara 

relação com o esforço de melhorar a equidade em saúde (RASANATHAN, 2018). 

Críticas ao alcance das recomendações propostas no relatório inglês apontam para um 

relativo insucesso nos resultados esperados da redução das iniquidades em saúde (KRIZNIK et 

al., 2018). Para os autores, o foco nas ações individuais de mudança de comportamentos e estilo 

de vida determinaram o insucesso do programa inglês, o qual ainda apresentou aumento das 

iniquidades em saúde para algumas áreas. O foco nas ações locais e a inércia na atuação sobre 

os macrodeterminantes da saúde, como a distribuição de poder e a desigualdade de renda em 

nível nacional, foram apontados como possíveis limitadores das ações governamentais. 

Na mesma linha crítica ao alcance das recomendações para redução de iniquidades, 

Øversveen e Eikemo (2018) apontaram que as iniquidades em saúde na Noruega tiveram pouco 

ou nenhum impacto como resultado da estratégia implementada. Os autores destacam a 

necessidade de enfrentar as causas estruturais, que envolvem as questões de poder, classe social 

e organização política. Apesar de apontar as falhas na consecução dos objetivos do programa 

norueguês, indicam que é a partir da transformação das ideias em práticas políticas que se 

revelam as forças e fraquezas dos modelos conceituais propostos, e que isso, em última análise, 

se torna uma oportunidade de revisar e melhorar as ações. 

Adler e Stewart (2010) sugeriram que os programas voltados à redução das iniquidades 

em saúde poderiam prenunciar uma sexta era, uma vez que, a tradução dos conhecimentos 

científicos acumulados em outras eras em políticas concretas seriam um avanço importante, 

sobretudo para fornecer evidências se as ações recomendadas são eficazes, sob quais condições 

e para quem.  

2.5    Uso de índices na medição das desigualdades 

Para enfrentar as iniquidades em saúde, além das ações anteriormente apontadas, se faz 

necessário o monitoramento dos indicadores dessas iniquidades (CDSS, 2010; MARMOT, 

2010; MINISTRY OF HEALTH, 2007). A quantificação das desigualdades serve tanto para 

compreender melhor as iniquidades existentes e seus determinantes quanto para avaliar o 

impacto sobre as ações voltadas à redução dessas desigualdades (CDSS, 2010). 

Nesse sentido, a epidemiologia pode trazer sua contribuição no estudo dessas 
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desigualdades entre as populações e na contribuição dessas informações para o planejamento e 

ações que eliminem ou reduzam essas disparidades (BARATA, 2005). Para Marmot e Bell 

(2016), se não há dúvidas de que as iniquidades em saúde são de interesse próprio da saúde 

pública, então também serão de preocupação da epidemiologia. A saúde e seus determinantes, 

no entanto, podem ser mensuradas de diversas formas, uma vez que a saúde e o bem-estar são 

influenciados por muitos fatores, incluindo comportamentos do passado e do presente, oferta 

de cuidados à saúde além dos macrodeterminantes, incluindo fatores sociais, culturais e 

ambientais (WANLESS apud GRAHAM, 2004a). 

Ao mesmo tempo em que se assume que nenhum modelo ou abordagem explicativa é 

capaz de contemplar todos os fenômenos da realidade, busca-se ampliar o escopo das variáveis 

explicativas para aproximar ainda mais do objeto de estudo (PEITER et al., 2006). A partir do 

consequente reconhecimento da complexidade desses objetos, surgem iniciativas que buscam 

contemplar a multidimensionalidade do processo saúde-doença através de indicadores 

compostos, além do uso do espaço como variável epidemiológica. 

Segundo Akerman (2000), um indicador composto deve ser estruturado com distintas 

variáveis socioeconômicas e de ambiente, devendo sintetizar as características de determinados 

grupos populacionais. Dessa forma, o indicador composto, que também pode ser denominado 

de índice, busca não somente explicitar a realidade de um determinado território, ou, em última 

análise, revelar a existência de diferenças entre territórios, mas permitir a construção de 

alternativas para reduzir ou eliminar as diferenças encontradas. 

Este índice deve medir um conceito multidimensional, o qual dificilmente será mensurado 

por meio de um único indicador, tal qual se apresenta o conceito de saúde atualmente (PURI, 

2007). Pode ser utilizado para medir pobreza ou desenvolvimento humano, onde se destaca o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Luiz et al. (2009) assinalam a crescente produção desse tema em textos técnicos e livros 

nos últimos anos, ao mesmo tempo que os estudos sobre determinação social da saúde se 

consolidam na literatura. Bonfim et al. (2010) destacam que, em décadas recentes, inúmeros 

estudos tem utilizado a construção de indicadores compostos como alternativa metodológica na 

identificação de diferenciais de condições de vida dentro de um mesmo território. 

Assim, o uso de indicadores compostos parece harmonizar com os estudos que objetivam 

analisar as iniquidades em saúde dentro de um mesmo território, ou compará-las entre distintas 

regiões geográficas (DRACHLER et al., 2003; LUIZ et al., 2009; PRADO, 2008). 

Nesse ponto, iniciativas convergem para um reconhecimento ou diagnóstico das 
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desigualdades de condições de vida e vulnerabilidades sociais, buscando identificar padrões de 

distribuição nos territórios, com uma clara preocupação em subsidiar o planejamento das ações 

dos gestores da saúde. 

Drachler et al. (2003) utilizaram, no Brasil, indicadores compostos, entre variáveis 

relacionadas à saúde e socioeconômicas, com o declarado objetivo de auxiliar os gestores de 

saúde na alocação dos diferentes recursos (materiais, humanos e financeiros), bem como 

contribuir no processo de priorização de ações e projetos em distintas áreas.  

Com ideias concorrentes, Akerman (2000) aponta para a apropriação dos resultados das 

pesquisas pelos atores que serão alvo das políticas sociais, em especial as populações 

desfavorecidas. Com isso, aumentaria o poder das pesquisas em influenciar as políticas públicas 

de redução de desigualdades entre territórios. 

Contudo, os objetivos de pesquisas com essa metodologia e os resultados esperados com 

a criação e utilização de índices, depende dos indicadores utilizados pelos pesquisadores. 

Variáveis sociais, econômicas, de cobertura de saúde, de estrutura (e.g. saneamento básico e 

coleta de lixo), de resultados em saúde (e.g. taxa de mortalidade infantil), são algumas das mais 

comuns encontradas na literatura. 

A variedade de forma de obtenção e fonte de dados também diferencia as propostas de 

criação de indicadores compostos. Dados secundários disponibilizados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), pelo Ministério da Saúde ou outros órgãos oficiais são 

bastante utilizados na construção de índices, mas não excluem a coleta de dados primários para 

complementar, eventualmente, essas informações. 

Propostas apresentadas no Brasil envolvem diferentes metodologias e objetivos na 

construção de índices. O Índice Composto de Carência Social visa a contribuir no planejamento 

da vigilância em saúde, e envolve variáveis socioeconômicas. Prado (2008) utiliza indicador de 

vulnerabilidade social como variável independente para a análise da mortalidade por causa, 

buscando identificar diferenças nos padrões de mortalidade entre os grupos homogêneos e 

localizando espacialmente essa desigualdade no estado de São Paulo. A Pesquisa Avaliativa de 

Desigualdades em Saúde no Rio Grande do Sul (DRACHLER et al., 2003) utilizou uma 

combinação de indicadores socioeconômicos, de morbidade e mortalidade com o intuito de 

contribuir na definição de prioridades para a gestão em saúde daquele estado, utilizando 

também a análise espacial para identificação de áreas de maior fragilidade. Outra iniciativa 

importante na construção de indicadores compostos para subsidiar a tomada de decisão dos 

gestores foi a criação do Índice de Vulnerabilidade da Saúde. Este combinou variáveis 
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socioeconômicas com taxas de mortalidade para identificar setores com maior vulnerabilidade 

em saúde na capital de Minas Gerais (BELO HORIZONTE, 2013). 

O Índice de Condições de Vida e Saúde (ICVS) utilizou uma gama maior de indicadores 

com o objetivo de superar limitações de outras iniciativas, conjugando diferentes variáveis, mas 

incluindo a oferta e produção de serviços de saúde em sua análise (LUIZ et al., 2009). 

Esta última proposta, contudo, não utilizou indicadores de resultados em saúde, como 

morbidade ou mortalidade, por exemplo, para compor sua proposta de índice. As demais 

propostas, quando utilizam esse tipo de variável, apostam nas taxas de mortalidade para fazê-

lo (BELO HORIZONTE, 2013; PRADO, 2008). 

Se por um lado podemos reconhecer o esforço de pesquisadores nos últimos anos em 

delinear métodos explicativos cada vez mais robustos em analisar as condições de vida, e 

relacioná-las à situação de saúde das populações, por outro, ainda podemos identificar lacunas 

no uso de indicadores que poderiam auxiliar na explicação dos complexos fenômenos da 

realidade. 

Esse passo na direção da identificação de fatores determinantes do processo saúde-

doença, e de sua manifestação mais injusta, as iniquidades em saúde, não deve ser um fim em 

si mesmo. Ao contrário, deve contribuir para o planejamento de políticas públicas que visem 

ao equacionamento das diferenças apontadas. 

2.6 O território como unidade de análise sobre a saúde 

É reconhecido na literatura sobre o tema dos DSS a associação entre mortalidade e a 

posição socioeconômica dos indivíduos, com um número de pesquisa abundante sobre as 

implicações sobre a saúde dos fatores mais distais como classe social (DIEZ-ROUX, 2016; 

ELLAWAY et al., 2012; MACKENBACH et al., 2015). Contudo, Diez-Roux e Mair (2010) 

relataram um interesse crescente da saúde pública e da epidemiologia na relação entre 

vizinhança e saúde. A importância dessa relação é corroborada por Marmot e Bell (2016), os 

quais apontaram como dimensões que envolvem a estratificação social além da renda, riqueza, 

educação, ocupação, gênero, cor da pele, a dimensão da área de residência. 

Uma das explicações para as áreas residenciais terem se tornado contextos relevantes é a 

plausibilidade da sua influência na saúde dos indivíduos, através dos seus atributos físicos e 

sociais (DIEZ-ROUX; MAIR, 2010). É preciso compreender, inicialmente, que há nos 

territórios uma segregação espacial, determinada por fatores como a posição socioeconômica 

ou fatores étnicos e raciais, constituindo o que Diderichsen et al. (2012) classificaram como 



 

Desigualdades na mortalidade e a composição do Índice de Iniquidade em Saúde em uma capital brasileira.      50 
 

determinantes das iniquidades em saúde que afetam a posição social e a saúde. Diez-Roux e 

Mair (2010) destacam, no entanto, o caráter de mutualidade na relação entre a segregação e 

desigualdades sociais: “A segregação residencial e as desigualdades de recursos entre as áreas 

se reforçam mutuamente: a segregação residencial pode resultar em desigualdades espaciais de 

recursos, que, por sua vez, podem reforçar a segregação residencial. ” (DIEZ-ROUX; MAIR, 

2010, p.125). 

Os processos pelos quais a vizinhança pode contribuir para a saúde e as desigualdades em 

saúde estão relacionados a fatores tradicionais de exposição, como a poluição do ar, mas 

também ao ambiente físico e social. A influência da vizinhança sobre a saúde pode, ainda, ser 

direto ou indireto (DIEZ-ROUX, 2016; MODE; EVANS; ZONDERMAN, 2016). Esses 

processos irão influenciar, por um lado, o ambiente físico em termos de exposições ambientais, 

recursos de lazer e de alimentos, walkability, as construções, qualidade estética, espaços verdes, 

serviços diversos e qualidade da habitação (DIEZ-ROUX, 2016; MEIJER et al., 2012). 

Segundo Meijer et al. (2012), habitantes com melhor posição socioeconômica são mais 

propensos a atraírem para seus espaços lojas de alimentos saudáveis ou espaços para prática de 

atividades físicas, como clubes e academias, porque podem pagar por esses produtos e serviços. 

Esses grupos, portanto, possuem mais facilidade no acesso bens e atividades que promovem a 

saúde e que atraem mais habitantes com mais recursos para esta área. 

Por outro lado, o ambiente social é afetado em temos de segurança/violência, 

conexões/coesão social, instituições locais e normas (DIEZ-ROUX; MAIR, 2010). Alguns 

efeitos do ambiente social sobre a saúde foram relacionados a doenças cardiovasculares e a 

distúrbios mentais. O grau de coesão social e de relações sociais de apoio estão associados a 

maior risco de depressão, ao passo que uma maior prevalência de tabagismo e inatividade física 

em áreas carentes, assim como os mecanismos de estresse psico-fisiológico enraizados no 

ambiente físico e social, podem gerar maiores cargas de doenças cardiovasculares 

(DIDERICHSEN et al., 2012).  

Sugere-se, portanto, que ambientes físicos e sociais têm consequências para a morbidade 

e mortalidade dos habitantes, influenciando o comportamento de saúde individual. Deve-se 

reconhecer, ainda, suas relações recíprocas e que se reforçam mutuamente, sugerindo que os 

bairros afetam as pessoas, por exemplo, atraindo certos grupos socioeconômicos, e que as 

pessoas afetam os bairros (MEIJER et al., 2012). 

A Figura 3 apresenta, esquematicamente, os processos através dos quais o ambiente físico 

e social de uma área pode contribuir para a saúde e para as suas desigualdades. 
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Figura 3: Representação esquemática das contribuições dos ambientes da vizinhança para as 

desigualdades em saúde. 

 

Fonte: Adaptado de DIEZ-ROUX e MAIR (2010) 

Se a segregação espacial e as iniquidades em saúde são preocupações de países 

desenvolvidos, como os EUA (MODE; EVANS; ZONDERMAN, 2016) e os países nórdicos 

(DIDERICHSEN et al., 2012), uma maior atenção a esses processos deve ser dada por governos 

nacionais e locais nos países em desenvolvimento. Campbell e Campbell (2007) discorrem 

sobre o tema da urbanização e o impacto que ela gera na saúde da população, em especial nos 

países em desenvolvimento. Esses países estão passando por uma mudança demográfica 

acentuada, com o envelhecimento acelerado da população, mas combinada com uma certa 

estabilidade nos níveis de pobreza. 

Esses autores alertam para o crescimento urbano desordenado, com um expressivo 

contingente populacional ocupando áreas periféricas nas cidades e, comumente, habitando 

áreas ambientalmente frágeis, instáveis e inadequadas para ocupação. Além desse risco 

potencial, as áreas com população de baixa renda convivem com excessiva carga de 

morbimortalidade por causas externas, notadamente acidentes de transporte terrestre e violência 

urbana, mas também por doenças crônicas não transmissíveis (CAMPBELL; CAMPBELL, 

2007).  

Assim como outros países em desenvolvimento, o Brasil sofreu uma acelerada 
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urbanização nas últimas décadas do século XX, caracterizada por, entre outros fatos, 

movimentos migratórios com desequilíbrio entre o centro atrativo – e economicamente 

dinâmico – e as regiões deprimidas, as quais expulsam a sua população (RIBEIRO; VARGAS, 

2015). 

Essa situação aguça o descompasso entre a oferta de serviços e infraestrutura e as 

demandas da população, com ocupação descontrolada e inadequada do espaço urbano. 

[...] Há, portanto, uma gama variada de problemas sociais, econômicos e ambientais 

interligados nos centros urbanos, que representam determinantes sociais e ambientais 

das condições de saúde da população. (RIBEIRO; VARGAS, 2015, p. 19). 

A partir da década de 1990, pode-se destacar o crescimento demográfico de cidades de 

médio porte, influenciado pelo processo de industrialização e oferta de mão de obra 

especializada. Esse fenômeno pode ser observado também na cidade de Natal, capital do estado 

do Rio Grande do Norte. Segundo Carvalho et al. (2012), o crescimento populacional de Natal 

nas últimas décadas decorreu de um fluxo migratório campo-cidade, predominantemente. Isso 

gerou um processo de urbanização desordenada, o que fez surgir os bairros periféricos, onde se 

concentra a maior parte da população pobre da cidade. 

Os resultados desses fenômenos são  

“[...] o adensamento populacional em áreas cada vez menores e o crescimento da 

demanda por infraestrutura e serviços básicos, como abastecimento d’água, 

saneamento ambiental, transporte, habitação, assistência à saúde, educação, 

segurança, entre outros”. (CARVALHO et al., 2012, p. 38). 

Ao mensurar o Índice de Vulnerabilidade Social na cidade de Natal, Barbosa, Gonçalves 

e Santana (2018) identificaram que as áreas da cidade com maior vulnerabilidade social estão 

localizadas perifericamente nas zonas Oeste e Norte, e as de menor vulnerabilidade nas zonas 

Sul e Leste. A vulnerabilidade relacionada a um maior adensamento populacional e menor 

renda média do chefe de família estão justamente nas zonas Oeste e Norte da cidade. 

Além do Índice de Vulnerabilidade Social mensurado para Natal, outro estudo buscou 

criar um Índice de Qualidade de Vida Urbana para a cidade (ARAÚJO; CÂNDIDO, 2015). O 

índice de qualidade de vida proposto não utilizou nenhum dado da saúde para compor o índice, 

e embora os dois estudos tenham apontado para diferenças significativas nas condições 

socioeconômicas e demográficas entre os bairros e setores censitários da cidade, observa-se 

uma lacuna importante nas implicações desses resultados para a área da saúde. 

Outras capitais brasileiras já utilizam dados espacializados de saúde, sejam de morbidade 
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ou mortalidade (DRUMOND JR, 2011). Isso permite, portanto, que novas possibilidades de 

análises possam envolver dados socioeconômicos e de saúde entre áreas de uma cidade, 

contribuindo para a vigilância em saúde e para a implementação de políticas públicas intra e 

intersetoriais. 
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3  OBJETIVOS 

3.1    Objetivo Geral 

Desenvolver um índice que mensure a iniquidade em saúde, a partir de indicadores 

socioeconômicos e dos dados de mortalidade em Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) no 

município de Natal, Rio Grande do Norte, possibilitando o planejamento e monitoramento de 

ações de saúde no território. 

 

 

3.2    Objetivos Específicos 

a) Descrever as desigualdades em saúde entre bairros e setores censitários da cidade do 

Natal-RN. 

b) Agregar dados socioeconômicos e epidemiológicos em um único índice, denominado 

Índice de Iniquidade em saúde (IIS). 

c) Identificar fatores associados à mortalidade por grupos de causa. 

d) Avaliar o impacto das desigualdades nos APVP. 

e) Analisar espacialmente a distribuição dos gradientes do índice proposto. 
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4  MÉTODO 

4.1    Características da pesquisa 

Este estudo foi fundamentado no método quantitativo, cuja classificação, baseada nos 

estudos epidemiológicos, pode ser considerada como estudo ecológico. As análises aqui 

apresentadas podem ser subdivididas em 3 etapas: (a) inicialmente, procedeu-se à análise 

descritiva dos óbitos e anos potenciais de vida perdidos (APVP) por bairros da capital do Rio 

Grande do Norte, o município de Natal. Nessa etapa foram realizadas as associações entre essas 

variáveis e os fatores socioeconômicos; (b) na segunda etapa, foi realizado um linkage 

probabilístico entre os bancos de dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e 

o banco de endereços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

homogeneizando as informações de endereços e incluindo a variável setor censitário às 

informações sobre óbitos; (c) por fim, precederam-se às análises para a criação de um índice 

composto denominado Índice de Iniquidade m Saúde (IIS). 

4.2    Plano amostral 

4.2.1   Dados de mortalidade e APVP 

A mortalidade é utilizada há bastante tempo na saúde pública para avaliar as condições 

de vida e saúde de populações. No Brasil, o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

surgiu na década de 1970 para fornecer dados epidemiológicos a partir dos óbitos registrados. 

Esses dados tem melhorado sua cobertura e qualidade ao longo dos anos, incluindo as regiões 

Norte e Nordeste do país, as quais, historicamente, apresentaram limitações nesses atributos 

(FRIAS; SZWARCWALD; LIRA, 2014).  

Para comparar os dados de mortalidade, especificamente os anos potenciais de vida 

perdidos e a média de anos vividos, com os dados socioeconômicos do censo demográfico 2010, 

optou-se por selecionar todos os óbitos ocorridos em residentes do município de Natal-RN entre 

os anos de 2007 e 2013, pois com o acréscimo de três anos ao ano de coleta do censo buscou-

se evitar flutuações nos resultados devido ao baixo número de registros, sobretudo para as áreas 

pequenas, como os setores censitários. 

Os anos potenciais de vida perdidos correspondem a uma medida epidemiológica 

comumente utilizada na saúde pública. Esse indicador retrata a mortalidade prematura, uma vez 

que envolve a estimativa de média de anos que uma pessoa poderia ter vivido se não tivesse 

morrido prematuramente (MAXIMOVA et al., 2016). Por isso, é uma medida que enfatiza as 
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mortes que ocorrem em idades jovens. Embora a escolha da definição de morte prematura seja 

arbitrária (MARLOW, 1995), a idade de corte pode ser definida em termos de mortes ocorridas 

antes da média de expectativa de vida (MAXIMOVA et al., 2016). 

Nesse estudo, foi escolhida como a idade de corte a estabelecida originalmente, aos 70 

anos (ROMEDER; MCWHINNIE, 1977) e que já foi utilizada no Brasil e internacionalmente 

(ANDRADE; MELLO-JORGE, 2016; OECD, 2019). 

4.2.2   Bairros e setores censitários 

As análises contemplaram os 36 bairros oficiais do município de Natal-RN e os 895 

setores censitários que os compõem. 

4.3    Variáveis 

As variáveis que compõem o estudo são quantitativas e tem duas fontes distintas: as 

variáveis média de anos vividos e APVP foram calculadas a partir dos registros de óbitos do 

banco de dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde; 

as variáveis sobre renda, escolaridade e população em condições de pobreza foram calculadas 

a partir dos dados do Censo Demográfico-2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

As variáveis independentes que, posteriormente, passaram a compor o índice foram 

selecionadas por serem as variáveis reconhecidamente relevantes para a estratificação social 

(renda, escolaridade e ocupação) (MINISTRY OF HEALTH, 2007; SOLAR; IRWIN, 2010) e 

que foram desagregadas ao nível do setor censitário no censo de 2010 (IBGE). A ocupação não 

foi incluída na análise por não ter os dados disponíveis no censo, e por não ser um campo com 

preenchimento adequado na declaração de óbito. Pelos mesmos motivos, a escolaridade em 

anos de estudo, a qual poderia discriminar melhor os grupos populacionais, não foi utilizada. A 

disponibilidade dos dados no nível dos setores censitários para a escolaridade foi a taxa de 

alfabetização em maiores de 15 anos. A proporção de domicílios com baixa renda, além de 

representar os dados de renda também sugerem as condições precárias de vida, reforçando ainda 

a influência da vizinhança sobre o desfecho analisado (RIPSA, 2008). 
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Quadro 2: Quadro-resumo das características das variáveis dependentes e independentes do estudo. 

Natal-RN, 2018. 

Variável Método de Cálculo 
Período de 

Referência 
Fonte 

Anos vividos Média aritmética das idades dos falecidos 2007-2013 SIM 

Anos Potenciais 

de Vida Perdidos 

Subtração da idade do falecido do valor de 

referência (70 anos) – admite somente valores 

entre 0 e 70 

2007-2013 SIM 

Renda Mensal 

Média 

Domiciliar Per 

Capita 

Divisão entre a Renda Média dos domicílios 

particulares (Total do rendimento nominal 

mensal dos domicílios particulares dividido 

pelo total de Domicílios particulares 

permanentes) pela Média do número de 

moradores em domicílios particulares 

permanentes 

2010 Censo 

2010 

(IBGE) 

Proporção de 

pessoas 

alfabetizadas 

Divisão do Total de pessoas com 15 anos e 

mais alfabetizadas pelo Total de pessoas com 

15 anos e mais de idade (multiplicado por 100)  

2010 Censo 

2010 

(IBGE) 

Proporção de 

domicílios com 

baixa renda 

Divisão entre o Total de Domicílios 

particulares sem rendimento nominal mensal 

domiciliar per capita ou com rendimento 

nominal mensal domiciliar per capita de até ½ 

salário mínimo e o Total de Domicílios do 

setor/bairro (multiplicado por 100) 

2010 Censo 

2010 

(IBGE) 

Adicionalmente, foram calculadas as médias de APVP por três grandes grupos de causas 

de óbito, segundo classificação proposta por Nogueira (2004). O autor fundamentou sua 

classificação a partir da adaptação brasileira da décima edição da Classificação Internacional 

de Doenças (CID-BR-10), como apresentada no Quadro 3. A categorização das causas de óbitos 

se alinha com os três grupos de causas propostos no estudo da Carga Global de Doenças, como 

citado por Leite et al. (2015). Os óbitos classificados no grupo das causas “Mal definidas” foram 

tratados como perdas no cálculo dos APVP pelos três grupos de grandes causas. 



 

Desigualdades na mortalidade e a composição do Índice de Iniquidade em Saúde em uma capital brasileira.      58 
 

Quadro 3: Critérios para agrupamento das causas dos óbitos 

Grupo Classificação CID-BR-10 

Doenças transmissíveis, desnutrição, 

condições maternas e causas perinatais 

001-031 Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias.  

056 Desnutrição.  

060 Meningite.  

073 Influenza (gripe).  

074 Pneumonia.  

075 Outras infecções agudas das vias aéreas 

inferiores.  

088-091 Gravidez, parto e puerpério.  

092-096 Algumas afecções originárias no 

período perinatal 

Doenças não-transmissíveis Todas as demais causas, excluindo as mal 

definidas (100-102). 

Causas Externas Causas externas de morbidade e mortalidade 

(103-112). 

Fonte: NOGUEIRA, 2004. 

 

4.4    Coleta dos dados 

Os dados sobre mortalidade foram fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio 

Grande do Norte (SESAP-RN), uma vez que foi necessário incluir os endereços dos falecidos. 

Após apreciação ética e emissão de parecer favorável, os dados foram obtidos em planilhas no 

formato .xlsx, no mês de outubro de 2018.  

Os dados socioeconômicos foram obtidos a partir do website do IBGE 

(https://censo2010.ibge.gov.br/), na aba “Resultados” e, em seguida na opção “Características 

da População e dos Domicílios: Resultados do Universo” foi realizado o download dos dados 

agregados por setores censitários e acessados no mês de outubro de 2018. 

Os dados de endereçamento utilizados para o linkage dos bancos de dados também foram 

extraídos do website do Censo Demográfico-2010, na aba “Resultados” e, em seguida na opção 

“Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos”, onde foi realizado o download da 

listagem de endereços por setores no mês de outubro de 2018. 

4.5    Análise dos dados 

A análise dos dados pode ser dividida em três etapas, com procedimentos distintos em 

cada uma delas. Sumarizando, na primeira etapa foram realizados a Padronização do banco de 

dados de endereços (SIM); a Análise descritiva das variáveis do estudo (médias de anos vividos 

e APVP por bairros/zona da cidade); o Cálculo do Coeficiente Geral de Mortalidade (CGM) 

https://censo2010.ibge.gov.br/
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padronizado por faixas etárias; e a Correlação e regressão linear simples entre as variáveis. Na 

segunda etapa, procedeu-se ao Linkage dos bancos de dados de endereços do IBGE e do SIM. 

Por fim, na terceira etapa, foram realizados o Linkage determinístico com banco de variáveis 

socioeconômicas; Análise fatorial por componentes principais; a validação pela Análise de 

cluster: hierárquica e não-hierárquica; a Análise de consistência; e a Elaboração de mapas 

temáticos com os dados do estudo. 

4.5.1   Etapa 1 

Antes de proceder as primeiras análises dos dados, foi necessária a realização de uma 

padronização dos endereços no banco de dados do SIM fornecidos pela Secretaria Estadual de 

Saúde Pública do Rio Grande do Norte, uma vez que não há preenchimento automático dos 

endereços no ato da digitação da Declaração de Óbito no sistema de registros. Isso gera 

inúmeros problemas na qualidade do dado, tais como erro na grafia dos nomes dos logradouros, 

endereços incompletos (apenas com o tipo do logradouro: Rua, avenida, etc.) e cadastro de 

óbitos em endereço diverso do município de residência do indivíduo. 

Foram excluídos do banco de dados de óbitos, os registros sem nenhum caractere no nome 

do logradouro (variável “endres” do SIM). Foram excluídos ainda os casos cuja variável 

"endres" (logradouro) possuía menos de 4 caracteres, impedindo a localização do óbito. Foram 

retirados também os registros de logradouros do banco SIM que possuíam apenas a 

identificação do tipo de logradouro (somente o nome avenida ou travessa) na variável endereço 

de residência (variável “endres” no SIM). Os registros de endereços que indicavam morador 

em situação de rua também foram excluídos. 

Em uma tentativa de recuperar o máximo de registros de endereços possíveis, nesse 

mesmo banco de dados, foram identificados os campos do bairro de residência (variável 

“baires” do SIM) em branco, sendo os dados do bairro complementados pelos dados da variável 

complemento do endereço de residência (variável “complres” do SIM) quando fornecia dados 

do bairro, conjunto habitacional ou loteamento. Caso não constasse essa informação, era 

utilizado o campo do Código de Endereçamento Postal (CEP) (variável “cepres” do SIM) para 

busca do endereço no buscador do Google® na internet. 

Após o ajuste dos nomes dos bairros, padronizando-os em nomenclatura única para cada 

um deles, foram excluídos os registros de bairros de residência (variável “baires” no SIM) que 

estavam em branco, bem como aqueles registros que não apresentavam endereço válido na 

busca web. 
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Foram identificadas as células vazias do campo número de residência (variável “numres” 

do SIM) e substituídas por SN (sem número). Um trabalho adicional na padronização do banco 

de óbitos foi a homogeneização na grafia dos tipos de logradouros (ruas, avenidas e travessas), 

eliminando as abreviações e os erros de grafia. 

Só após a padronização do banco de óbitos, necessária para a análise descritiva por bairros 

e sobretudo para a etapa de linkage, pode-se proceder aos cálculos descritivos. Na primeira 

etapa da análise do estudo, portanto, foi realizada a análise descritiva dos dados sobre os óbitos, 

calculando-se as médias dos anos vividos e a média de APVP por bairros e zonas 

administrativas do município de Natal-RN, bem como os desvios padrões, medianas, valores 

mínimos e máximos e o número absoluto de óbitos para cada bairro e zona administrativa. 

Ainda na etapa descritiva, foram calculados os coeficientes gerais de mortalidade (CGM), 

considerando que os valores utilizados como numerador (total de óbitos por bairro) 

correspondem a uma média dos sete anos abrangidos pelo estudo. Para comparar 

adequadamente os coeficientes por bairros, os indicadores foram padronizados por faixas 

etárias (0 a 4 anos; 5 a 19 anos; 20 a 44 anos; 45 a 64 anos; 65 anos e mais) pelo método direto, 

utilizando a população de Natal-RN para o ano de 2010 como padrão. A partir desse cálculo, 

obteve-se o bairro com menor CGM padronizado, e procedeu-se o cálculo dos óbitos em 

excesso, para cada bairro, em comparação com o bairro padrão (menor valor de CGM 

padronizados). Ou seja, foi calculada a diferença entre o total de óbitos do bairro no período 

(2007-2013) e o número de óbitos que ele teria caso tivesse o mesmo CGM (padronizado) do 

bairro com o melhor resultado. 

Ainda nessa etapa da análise, observa-se uma fase analítica, cuja abordagem buscou 

avaliar a correlação entre as variáveis de saúde, representadas pela média dos anos vividos e 

pela média de APVP, com os indicadores socioeconômicos. Para isso foi realizado um linkage 

determinístico utilizando o nome do bairro como campo-chave, uma vez que esse campo estava 

presente no banco de dados do SIM e do IBGE. 

Após análise das condições de normalidade na distribuição dos dados das variáveis, 

optou-se por aplicar o teste de correlação de Spearman. Para essa etapa, optou-se pela retirada 

do bairro Salinas, pois o mesmo, por ser uma extensa área de mangue pouco habitada, 

apresentou poucos óbitos para o período, gerando inconsistência nas análises. 

Em seguida, foi realizada uma regressão simples para cada uma das variáveis para avaliar 

o quanto os indicadores socioeconômicos poderiam prever as variações na média de anos 
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vividos e na média de APVP. Em seguida a análise de regressão linear múltipla foi aplicada ao 

conjunto de variáveis. 

4.5.2   Etapa 2 

Na segunda etapa da análise, foi realizado um linkage probabilístico entre os bancos de 

dados do SIM e o banco de endereços para fins estatísticos do IBGE com o objetivo de juntar 

a variável “setor censitário” ao banco de óbitos e, assim, possibilitar a análise de um agregado 

geográfico menor do que o bairro. Foi utilizado o software de acesso livre RecLink III (versão 

3.1.6.3160) para essa etapa. A realização da padronização e homogeneização do banco de óbitos 

foi importante para essa etapa, sobretudo os campos Bairro de residência e Tipo de Logradouro, 

os quais estavam compatíveis com aqueles utilizados pelo banco de endereços do IBGE. 

Os parâmetros utilizados para a rotina de linkage para o Nome do logradouro seguiram o 

recomendado pelo Manual técnico do próprio software para linkage de nomes próprios de 

pessoas. Como parâmetros da etapa de blocagem, utilizaram-se o Soundex do primeiro nome 

do registro (PBLOCO), o Soundex do último nome do registro (UBLOCO), as Iniciais do meio 

do nome do registro (FNOMEI) dos nomes dos logradouros. Os campos Tipo de logradouro e 

Bairro também foram utilizados para a comparação dos registros. 

Como ponto de corte para os escores obtidos na etapa de combinação dos bancos de 

dados, foram considerados pares aqueles com valores acima de 10,0. Os demais registros foram 

considerados não-pares e não houve análise manual dos registros com escores inferiores ao 

valor mencionado anteriormente. 

4.5.3   Etapa 3 

Com o banco de dados resultantes do linkage probabilístico, procedeu-se à análise 

descritiva da amostra obtida. Novamente, foram calculadas as médias dos anos vividos, médias 

de APVP, medianas, valores mínimos e máximos. Para possibilitar a análise de correlação entre 

os dados de óbitos e indicadores socioeconômicos, foi necessária a realização de um novo 

linkage (determinístico), agora entre o banco resultante do linkage determinístico e o banco de 

dados do Censo do IBGE-2010, utilizando o código do setor censitário como campo-chave. As 

correlações de Spearman nessa etapa, bem como todos os demais cálculos e análises foram 

realizadas no software estatístico IBM SPSS (versão 23). 

Após a etapa de linkage probabilístico, procedeu-se à análise multivariada dos dados com 

vistas à criação do Índice de Iniquidade em Saúde (IIS). Foram utilizados métodos distintos 

para a criação e validação do índice, a fim de avaliar a sua adequabilidade. 
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Inicialmente, optou-se pelo cálculo do índice a partir da análise fatorial exploratória por 

componentes principais (ACP) entre os escores Z das variáveis dependentes (média de anos 

vividos, média de APVP geral e por grupos de causas) e independentes (Renda Mensal Média 

Domiciliar Per Capita, Proporção de pessoas alfabetizadas e Proporção de domicílios com baixa 

renda). A análise fatorial é uma técnica de interdependência cujo propósito principal “é definir 

a estrutura inerente entre as variáveis na análise” (HAIR JR et al., 2009, p.102). Ela possibilita 

analisar a estrutura das inter-relações das variáveis do estudo, podendo ser utilizadas para a 

redução do número das variáveis (agrupando aquelas mais fortemente inter-relacionadas), ou 

mesmo gerar dimensões que representem conceitos que só podem ser compreendidos 

coletivamente, e não por uma única medida (HAIR JR et al., 2009). Essa última possibilidade 

de uso se adequa, portanto, ao propósito deste estudo. 

Para validar os resultados obtidos com a extração do fator, foi obtida uma amostra 

aleatória de 30% do conjunto de dados sobre os setores censitários. A amostra foi extraída a 

partir da seleção aleatória disponível no software estatístico IBM SPSS. Uma nova análise 

fatorial (ACP) foi executada com os mesmos parâmetros da análise completa para, então, ser 

avaliada a validade do método proposto. 

Outro método utilizado para a validação do índice foi a análise de cluster (k-means). Ele 

se assemelha à analise fatorial, pois tem como objetivo avaliar a estrutura dos dados, mas se 

diferencia porque esta busca agregar variáveis ao passo que a análise de cluster visa a agregar 

objetos (HAIR JR et al., 2009). O uso da análise de cluster, portanto, se justifica ao possibilitar 

a agregação de setores censitários com características comuns, caracterizados por possuir 

elevada homogeneidade interna e elevada heterogeneidade entre os agrupamentos. Para isso, 

utiliza uma medida de distância (proximidade) entre os objetos. 

A análise de cluster aqui proposta, consistiu em uma adaptação do método indicado por 

Hair et al. (2009). Para esses autores, uma combinação dos procedimentos hierárquico e não-

hierárquico é desejável, pois possibilita unir os pontos positivos de ambos os procedimentos. 

Algumas modificações foram necessárias devido à natureza do objeto do estudo e de algumas 

limitações do software estatístico utilizado neste trabalho. 

O primeiro passo foi proceder à análise de cluster hierárquica dos dados dos setores 

censitários. O algoritmo de agrupamento selecionado foi o método de Ward, pois apresenta uma 

tendência de gerar agrupamentos de mesmo tamanho, possibilitando uma distribuição mais 

equilibrada dos setores censitários em cada agrupamento. Como medida de similaridade, foi 

utilizada a distância euclidiana quadrática, recomendada para o método de agrupamento de 
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Ward (HAIR JR et al., 2009). O intervalo de soluções desejadas foi de 3 a 5, dada a 

possibilidade de melhor interpretação da configuração resultante com um número restrito de 

agrupamentos. A análise foi executada com a transformação dos valores das variáveis em 

escores Z. 

O segundo passo da análise de cluster se caracterizou pela execução do procedimento 

não-hierárquico, o qual contribui na validação do modelo, assim como auxiliou na identificação 

da melhor solução para o número de agrupamentos. No software IBM SPSS, foi selecionada a 

opção do método de iterar e classificar, com no máximo 10 iterações para as soluções com 3, 4 

e 5 agrupamentos. A análise também foi executada com os escores Z das variáveis do estudo. 

O terceiro passo consistiu em uma avaliação da validação de critério e, para isso, foi 

utilizada uma variável que tem relação teórica com as variáveis de agrupamento (já inseridas 

nas etapas anteriores), mas não foram incluídas na análise de cluster. Para essa etapa, utilizou-

se a variável “Renda domiciliar média”, que apresentou correlação elevada para as variáveis 

desfecho. Hair et al. sugerem que as razões F univariadas sejam testadas para todos os 

agrupamentos com relação à variável de validação (nesse caso a renda domiciliar média). A 

diferença significativa entre as médias obtidas aponta para soluções de agrupamento adequadas 

(HAIR JR et al., 2009). Para avaliar a consistência da categorização pelos três métodos de 

agrupamento, procedeu-se à análise de correlação de Spearman entre os métodos. 

Por fim, foram elaborados os mapas temáticos para as variáveis socioeconômicas do 

estudo, bem como para os dados de mortalidade. Para isso, foram utilizados os arquivos de 

mapas no formato ShapeFile disponibilizados pelo IBGE quando a análise foi executada para 

os setores censitários, e disponibilizados pela Secretaria Municipal de Urbanismo de Natal-RN 

quando a análise foi feita para os bairros da cidade. Foi utilizado o software QGIS (versão 

2.18.18) para a elaboração dos mapas. 

4.6    Aspectos éticos 

Nesse estudo foram utilizados os dados de óbitos com o endereço completo dos 

indivíduos e, portanto, os dados tem caráter sigiloso. Para tanto, foi necessária a submissão da 

proposta de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa em consonância com a Resolução nº 466 

de 12 de Dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 10 de 

Setembro de 2018, sob o parecer de número 2.883.672 (ANEXO 1).  
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5  RESULTADOS 

O número de registros obtidos a partir do banco de dados de óbitos fornecidos pela 

SESAP-RN no período entre 2007 e 2013 foi de 32.702 óbitos em residentes de Natal-RN, os 

quais foram obtidos por filtro na variável Código do Município de Residência (240810). 

Comparando com o dado obtido a partir do site do DATASUS, que apresenta 31.403 óbitos em 

residentes de Natal-RN, observa-se uma diferença importante nos registros. 

De fato, após as padronizações, homogeneização e exclusões no banco de dados obtido, 

o resultado foi uma redução no número de óbitos para 30.546 óbitos com pelo menos o bairro 

de residência registrado. Isso representa 93% dos registros encontrados no banco enviado pela 

SESAP-RN e 97,3% do total de óbitos oficialmente divulgados pelo SIM através do 

DATASUS. 

Na Tabela 1, pode-se observar a análise descritiva dos 30.546 óbitos registrados no banco 

de dados fornecido e que foi utilizado no estudo por possuir pelo menos o bairro de residência 

do falecido.  

Como destaque, é apontada a diferença na média de anos vividos entre os bairros de Tirol 

(74,51) e Guarapes (49,03). Isso representa uma diferença de 25 anos que deixaram de ser 

vividos por indivíduos que residem em uma mesma cidade, determinada, dentre outros fatores, 

pelas diferenças nas condições de vida entre um bairro e outro da capital. A disparidade nos 

anos vividos entre as localidades de Guarapes e Tirol representam a desigualdade no território 

brasileiro. Para um, o resultado é comparável à expectativa de vida da República Democrática 

do Congo (49 anos) ou da Somália (50 anos) – este, um país que vive em guerra civil há décadas 

– e o outro apresenta uma expectativa de vida mais compatível com a média brasileira para o 

mesmo período (74 anos) (WHO, 2013). 

Essa imensa desigualdade também pode ser vista na diferença entre as médias dos anos 

potenciais de vida perdidos nos mesmo bairros de Tirol (5,40) e Guarapes (23,65).
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Tabela 1: Análise descritiva dos óbitos em residentes de Natal-RN, 2007-2013. 

Zona 

Administrativa 
Bairro 

Nº de 

óbitos 

% de óbitos na 

zona 

% de óbitos do 

total 

Média do tempo 

vivido 

Desvio 

padrão 
Mediana 

Nº de registros sem 

idade 

Média de 

APVP 

Desvio 

padrão 

LESTE 

Alecrim 1855 29,3% 6,1% 70,14 20,93 75 33 7,96 15,16 

Areia Preta 97 1,5% 0,3% 63,99 24,16 68 3 12,52 18,60 

Barro Vermelho 351 5,5% 1,1% 73,89 19,62 80 0 5,93 13,94 

Cidade alta 478 7,5% 1,6% 64,68 25,54 72 4 12,70 19,58 

Lagoa Seca 342 5,4% 1,1% 72,13 17,39 77 1 6,23 11,11 

Mae Luiza 728 11,5% 2,4% 56,31 25,38 63 28 17,95 21,04 

Petropolis 470 7,4% 1,5% 72,94 22,20 80 17 7,42 15,79 

Praia do Meio 206 3,2% 0,7% 59,00 27,36 65 5 16,80 22,04 

Ribeira 64 1,0% 0,2% 67,25 22,06 74 0 10,39 15,65 

Rocas 711 11,2% 2,3% 65,14 23,34 72 10 11,66 17,63 

Santos Reis 269 4,2% 0,9% 64,38 23,85 69 5 12,07 18,37 

Tirol 770 12,1% 2,5% 74,51 18,93 80 5 5,40 13,09 

Total 6341 100,0% 20,8% 67,94 22,86 74 111 9,85 17,06 

NORTE 

Igapo 1205 12,3% 3,9% 59,09 25,66 64 19 16,21 20,56 

Lagoa Azul 1817 18,5% 5,9% 57,23 25,93 61 40 17,62 20,93 

N. S. da 

Apresentacao 
2265 23,1% 7,4% 54,17 26,50 58 82 19,99 21,89 

Pajucara 1590 16,2% 5,2% 56,33 25,38 59 40 18,15 20,55 

Potengi 2375 24,2% 7,8% 62,61 23,94 68 42 13,15 18,83 

Redinha 566 5,8% 1,9% 54,34 26,61 59 11 19,98 21,80 

Salinas 2 0,0% 0,0% 66,00 12,73 66 0 6,50 9,19 

Total 9820 100,0% 32,1% 57,76 25,70 62 234 17,12 20,76 

OESTE 

Bairro Nordeste 414 4,9% 1,4% 64,59 24,18 70 13 11,99 18,60 

Bom Pastor 801 9,5% 2,6% 57,89 25,92 61 30 17,34 20,49 

Cidade da 

Esperanca 
860 10,2% 2,8% 65,62 22,45 71 18 10,80 17,26 

Cidade Nova 674 8,0% 2,2% 55,05 26,17 56 24 19,58 21,01 
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Dix Sept Rosado 789 9,3% 2,6% 65,43 23,02 71 11 11,27 17,47 

Felipe Camarao 1823 21,5% 6,0% 53,44 26,53 57 62 20,61 22,01 

Guarapes 237 2,8% 0,8% 49,03 25,87 53 8 23,65 22,42 

N. S. de Nazare 429 5,1% 1,4% 65,58 23,66 71 6 11,43 17,92 

Planalto 925 10,9% 3,0% 52,29 26,82 55 41 21,53 22,45 

Quintas 1518 17,9% 5,0% 62,33 24,70 68 25 13,74 19,31 

Total 8470 100,0% 27,7% 58,90 25,73 64 238 16,38 20,59 

SUL 

Candelaria 715 12,1% 2,3% 71,05 22,44 77 7 7,93 16,67 

Capim macio 589 10,0% 1,9% 70,06 20,71 75 4 7,72 15,36 

Lagoa nova 1626 27,5% 5,3% 71,18 20,99 76 15 7,46 15,23 

Neopolis 918 15,5% 3,0% 69,05 21,48 74 8 8,59 15,85 

Nova Descoberta 519 8,8% 1,7% 67,08 22,43 73 8 10,08 16,98 

Pitimbu 784 13,3% 2,6% 68,99 21,42 74 17 8,83 15,56 

Ponta Negra 764 12,9% 2,5% 63,62 23,68 68 19 12,44 18,46 

Total 5915 100,0% 19,4% 69,11 21,88 75 78 8,76 16,23 

Total Geral 30546 - 100,0% 62,41 29,94 68 661 13,77 19,51 

APVP: Anos potenciais de vida perdidos. 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade/SESAP-RN. 
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A Tabela 2 apresenta os dados demográficos dos bairros e zonas administrativas da cidade 

do Natal-RN, onde observa-se o maior percentual da população no bairro de Nossa Senhora da 

Apresentação (8,8%) e o bairro Salinas com a menor proporção populacional, representando 

apenas 0,2% do total da população natalense. 

A Tabela 3 por sua vez, retoma a análise dos óbitos, agora apresentando os coeficientes 

gerais de mortalidade por bairro e os CGM padronizados por faixas etárias, segundo método 

direto de padronização. O bairro Salinas apresentou menor CGM padronizado, mas por 

apresentar pequena população e número baixo de óbitos, optou-se por utilizar o segundo menor 

valor para o indicador, representado pelo bairro de Capim Macio (3,01). Os CGM variaram de 

7,67 no bairro das Rocas a 3,01 no bairro de Capim Macio, correspondendo a 2,5 vezes o 

coeficiente de mortalidade entre os extremos. Ao calcular o número de óbitos esperados para 

cada bairro caso tivessem o mesmo CGM do bairro Capim Macio, foram obtidos os óbitos em 

excesso pela subtração número de óbitos registrados entre 2007-2013. O Alecrim foi o bairro 

com maior excesso de óbitos, com 1250 óbitos a mais do que o esperado caso tivesse um 

coeficiente de 3,01 óbitos por 1.000 habitantes. 
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Tabela 2: Número de setores censitários e população por bairro e zona administrativa de Natal-RN, 

2010. 

Zona 

Administrativa 
Bairro 

N setores 

censitários 
População 

% da população na zona 

administrativa 

% da população no 

total de bairros 

LESTE 

Alecrim 37 28705 24,0% 4,1% 

Areia Preta 3 1956 1,9% 0,3% 

Barro Vermelho 9 10087 5,8% 1,0% 

Cidade Alta 13 7123 8,4% 1,5% 

Lagoa Seca 9 5791 5,8% 1,0% 

Mae Luiza 19 16881 12,3% 2,1% 

Petropolis 8 5521 5,2% 0,9% 

Praia do Meio 7 4770 4,5% 0,8% 

Ribeira 3 2222 1,9% 0,3% 

Rocas 12 10452 7,8% 1,3% 

Santos Reis 11 5641 7,1% 1,2% 

Tirol 23 16148 14,9% 2,6% 

Total 154 115297 100,0% 17,2% 

NORTE 

Igapo 31 28819 10,0% 3,5% 

Lagoa Azul 62 61289 19,9% 6,9% 

N. S. da 

Apresentacao 
79 79759 25,4% 8,8% 

Pajucara 61 58021 19,6% 6,8% 

Potengi 60 57848 19,3% 6,7% 

Redinha 16 16630 5,1% 1,8% 

Salinas 2 1177 0,6% 0,2% 

Total 311 303543 100,0% 34,7% 

OESTE 

Bairro Nordeste 15 11521 6,3% 1,7% 

Bom Pastor 23 18224 9,6% 2,6% 

Cidade da 

Esperanca 
19 19356 7,9% 2,1% 

Cidade nova 21 17651 8,8% 2,3% 

Dix Sept Rosado 18 15689 7,5% 2,0% 

Felipe Camarao 56 50997 23,3% 6,3% 

Guarapes 7 10250 2,9% 0,8% 

N. S. de Nazare 22 16136 9,2% 2,5% 

Planalto 29 31206 12,1% 3,2% 

Quintas 30 27375 12,5% 3,4% 

Total 240 218405 100,0% 26,8% 

SUL 

Candelaria 22 22391 11,6% 2,5% 

Capim Macio 28 22760 14,7% 3,1% 

Lagoa Nova 42 37518 22,1% 4,7% 

Neopolis 26 22465 13,7% 2,9% 

Nova Descoberta 14 12467 7,4% 1,6% 

Parque das 

Dunas 
1 3 0,5% 0,1% 

Pitimbu 24 24209 12,6% 2,7% 

Ponta negra 33 24681 17,4% 3,7% 

Total 190 166494 100,0% 21,2% 

Total geral 895 803739 - 100,0% 

Fonte: Censo Demográfico-2010 (IBGE). 
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Tabela 3: Coeficientes gerais de mortalidade e excesso de óbitos por bairro do Natal-RN, 2007-2013. 

Bairro População Nº de óbitos CGM CGM padronizado Excesso de óbitos 

Alecrim 28705 1855 9,23 6,66 1250 

Areia Preta 1956 97 7,08 5,05 56 

Bairro Nordeste 11521 414 5,13 4,73 171 

Barro Vermelho 10087 351 4,97 3,36 138 

Bom Pastor 18224 801 6,28 6,76 417 

Candelaria 22391 715 4,56 3,53 243 

Capim Macio 22760 589 3,70 3,01 0 

Cidade Alta 6951 478 9,82 7,48 331 

Cidade da Esperanca 19356 860 6,35 5,19 452 

Cidade Nova 17651 674 5,45 6,74 302 

Dix Sept Rosado 15689 789 7,18 6,84 458 

Felipe Camarao 50997 1823 5,11 6,51 748 

Guarapes 10250 237 3,30 4,81 21 

Igapo 28819 1205 5,97 6,82 597 

Lagoa Azul 61289 1817 4,24 5,49 525 

Lagoa Nova 37518 1626 6,19 4,44 835 

Lagoa Seca 5791 342 8,44 5,05 220 

Mae Luiza 16881 728 6,16 6,50 372 

Neopolis 22465 918 5,84 4,71 444 

N. S. da Apresentacao 79759 2265 4,06 5,66 583 

N. S. de Nazare 16136 429 3,80 3,43 89 

Nova Descoberta 11807 519 6,28 5,23 270 

Pajucara 58021 1590 3,91 5,49 367 

Petropolis 4871 470 13,78 7,64 367 

Pitimbu 24209 784 4,63 3,97 274 

Planalto 31206 925 4,23 6,60 267 

Ponta Negra 24681 764 4,42 4,38 244 

Potengi 57848 2375 5,87 5,62 1155 

Praia do Meio 4770 206 6,17 6,08 105 

Quintas 27375 1518 7,92 6,89 941 

Redinha 16630 566 4,86 6,23 215 

Ribeira 2222 64 4,11 3,20 17 

Rocas 10452 711 9,72 7,67 491 

Salinas 1177 2 0,24 0,35 -23 

Santos Reis 5641 269 6,81 5,74 150 

Tirol 16127 770 6,82 4,12 430 

Total 802233 30546 5,44 - 13522 

CGM: Coeficiente geral de mortalidade; Excesso de óbitos: número real dos óbitos (2007-2013) subtraído pelo 

número de óbitos esperado caso o bairro tivesse o mesmo CGM padronizado do bairro com menor coeficiente. 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade/SESAP-RN; Censo Demográfico-2010 (IBGE). 
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Os dados da Tabela 4 mostram o resultado do cálculo das médias de APVP por grandes 

grupos de causas. O grupo de causas externas apresentam os maiores valores, pois o grupo mais 

atingido por violências e acidentes está em faixas etárias mais jovens. Na distribuição das 

causas, espera-se que a maior proporção de óbitos esteja no grupo 2, de doenças não-

transmissíveis, mais características de populações desenvolvidas. As zonas administrativas 

Norte e Oeste apresentam uma proporção de APVP por DCNT inferior a 70%, enquanto na 

zona Sul essa proporção se aproxima dos 80%. Note-se que o bairro Guarapes apresenta a 

menor proporção de APVP por DCNT (55%) e a maior por causas externas (28%). Nos bairros 

da zona Sul, a parcela de APVP por causas externas não chega a 8% na média, e são ainda 

menores nos bairros Tirol e Barro Vermelho, ambos com 6%. 
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Tabela 4: Média de anos potenciais de vida perdidos por grandes grupos de causas. Natal-RN, 2007-2013. 

Zona 

Administrativa Bairro 

DIP, causas maternas, infantis e 

perinatais DCNT Causas externas Total 

Média de 

APVP 

Desvio 

padrão 

% de 

APVP do 

grupo de 

causas 

Média de 

APVP 

Desvio 

padrão 

% de 

APVP do 

grupo de 

causas 

Média de 

APVP 

Desvio 

padrão 

% de 

APVP do 

grupo de 

causas 

Média de 

APVP 

Desvio 

padrão 

% de 

APVP do 

total de 

bairros 

LESTE 

Alecrim 11,66 22,46 15,7% 5,10 10,31 75,8% 25,57 19,54 8,5% 7,87 15,05 6,1% 

Areia Preta 23,40 33,00 10,6% 7,36 10,78 78,7% 39,80 19,19 10,6% 12,52 18,60 0,3% 

Barro Vermelho 8,49 21,02 15,2% 4,86 11,93 78,7% 10,62 12,21 6,0% 5,76 13,78 1,2% 

Cidade Alta 18,76 27,79 13,7% 6,68 12,62 72,0% 35,20 19,59 14,3% 12,43 19,42 1,6% 

Lagoa Seca 2,96 6,89 14,4% 5,30 9,72 77,6% 20,04 17,24 7,9% 6,13 10,97 1,2% 

Mae Luiza 23,95 28,35 13,0% 9,29 14,85 65,8% 40,46 13,31 21,2% 17,80 21,15 2,3% 

Petropolis 12,13 23,92 16,7% 4,96 11,99 76,1% 21,16 17,24 7,1% 7,32 15,70 1,5% 

Praia do Meio 23,88 29,52 21,1% 6,34 12,10 61,3% 40,79 12,96 17,5% 16,09 21,86 0,7% 

Ribeira 6,62 19,55 21,3% 7,15 11,94 63,9% 28,33 13,80 14,8% 10,16 15,82 0,2% 

Rocas 10,81 20,09 17,0% 7,02 12,07 68,1% 33,49 19,68 14,9% 11,61 17,62 2,4% 

Santos Reis 14,74 21,64 18,2% 8,19 14,45 73,3% 37,55 19,90 8,5% 11,88 18,35 ,9% 

Tirol 7,52 18,83 11,7% 4,42 11,26 82,3% 12,33 16,90 6,0% 5,26 12,90 2,6% 

Total 12,96 23,36 15,1% 5,94 11,85 74,0% 30,60 19,54 10,9% 9,68 16,95 20,8% 

NORTE 

Igapo 23,29 29,07 14,0% 9,11 14,60 68,1% 37,21 15,22 17,9% 16,14 20,60 4,0% 

Lagoa Azul 24,95 29,17 12,6% 9,98 14,84 67,9% 38,77 15,50 19,5% 17,47 20,89 6,0% 

N. S. da 

Apresentacao 
28,34 29,56 14,8% 11,45 16,28 64,9% 40,33 13,60 20,4% 19,83 21,91 7,3% 

Pajucara 23,42 28,13 12,9% 11,35 16,34 68,0% 37,88 12,94 19,0% 17,96 20,60 5,2% 

Potengi 20,01 28,16 13,3% 8,38 13,48 73,9% 32,79 18,22 12,8% 13,05 18,82 7,8% 

Redinha 24,40 28,56 12,8% 11,47 17,06 64,7% 40,36 14,72 22,5% 19,61 21,97 1,8% 

Salinas - - 0,0% 6,50 9,19 100,0% - - 0,0% 6,50 9,19 0,0% 

Total 24,12 28,92 13,5% 10,06 15,22 68,6% 37,89 15,26 18,0% 16,96 20,77 32,1% 

OESTE 
Bairro Nordeste 17,40 24,51 11,8% 8,44 15,26 77,9% 31,98 19,46 10,3% 11,92 18,53 1,4% 

Bom Pastor 21,58 28,11 13,9% 9,69 14,31 65,7% 38,48 15,37 20,4% 17,21 20,57 2,6% 
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Cidade da 

Esperanca 
14,61 23,97 13,1% 7,71 13,53 78,2% 30,99 19,13 8,7% 10,64 17,15 2,8% 

Cidade Nova 23,07 28,90 14,1% 10,98 14,69 63,8% 40,74 13,15 22,1% 19,26 20,98 2,2% 

Dix Sept Rosado 10,74 20,70 14,9% 7,40 13,25 73,3% 34,22 17,92 11,9% 11,08 17,41 2,6% 

Felipe Camarao 25,22 28,54 12,8% 11,66 17,26 63,0% 40,40 13,69 24,2% 20,35 22,02 5,9% 

Guarapes 25,62 28,06 16,7% 14,74 19,49 55,0% 40,25 13,63 28,4% 23,79 22,62 0,8% 

N. S. de Nazare 14,52 25,56 12,0% 7,29 12,73 75,2% 31,83 19,29 12,8% 11,29 17,70 1,4% 

Planalto 27,63 29,86 14,2% 12,91 18,36 60,4% 38,15 15,14 25,5% 21,43 22,53 2,9% 

Quintas 17,26 25,10 16,5% 7,81 13,45 67,7% 34,71 17,97 15,7% 13,61 19,29 5,0% 

Total 20,01 26,95 14,1% 9,57 15,29 67,6% 37,62 15,98 18,3% 16,18 20,56 27,5% 

SUL 

Candelaria 14,79 26,86 15,5% 5,55 12,23 79,4% 20,78 21,07 5,2% 7,76 16,49 2,4% 

Capim Macio 14,30 25,09 13,2% 5,37 11,53 81,4% 25,65 19,44 5,4% 7,64 15,42 2,0% 

Lagoa Nova 12,24 23,73 13,0% 5,14 11,17 80,4% 23,74 21,15 6,6% 7,29 15,08 5,4% 

Neopolis 11,18 23,34 11,9% 6,68 13,15 81,3% 25,51 18,46 6,8% 8,50 15,84 3,0% 

Nova Descoberta 15,55 24,72 12,7% 7,37 13,67 78,8% 26,51 19,80 8,5% 10,03 17,00 1,7% 

Pitimbu 11,80 21,99 12,9% 6,98 12,82 80,8% 24,21 18,36 6,3% 8,69 15,30 2,6% 

Ponta Negra 15,86 25,57 13,6% 7,38 13,07 72,6% 35,25 16,82 13,8% 12,37 18,51 2,5% 

Total 13,36 24,36 13,2% 6,16 12,37 79,4% 26,95 19,69 7,4% 8,64 16,15 19,6% 

Total Geral 18,46 26,77 13,9% 8,20 14,10 71,6% 35,57 17,15 14,5% 13,60 19,47 100,0% 

DIP: Doenças infecciosas e parasitárias; DCNT: Doenças crônicas não transmissíveis; APVP: Anos potenciais de vida perdidos. 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade/SESAP-RN 

Os dados apontados sobre a mortalidade, quando comparados com os indicadores socioeconômicos (Tabela 5), sugerem uma associação 

com as condições de vida dos indivíduos. As localidades com piores indicadores socioeconômicos (Salinas, Felipe Camarão e Guarapes), estão 

entre as que apresentam menos anos vivos em média, bem como as maiores médias de APVP em todos os grupos de causa. Por outro lado, os 

bairros com os melhores resultados socioeconômicos (Petrópolis, Tirol e Capim Macio), apresentam os melhores resultados para a mortalidade, 

com elevada média de anos vividos e reduzidas médias de APVP. 
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Tabela 5: Análise descritiva das variáveis independentes do estudo por bairro e zona administrativa de Natal-RN, 2010. 

  

Renda média domiciliar per capita Proporção de alfabetizados Proporção de domicílios de baixa renda 

Média 

Desvio 

padrão Mínimo Máximo Mediana Média 

Desvio 

padrão Mínimo Máximo Mediana Média 

Desvio 

padrão Mínimo Máximo Mediana 

LESTE 

Alecrim 696,74 269,18 215,06 1231,90 665,08 94,90 4,65 73,33 100,00 95,85 21,30 15,72 0,00 71,18 17,65 

Areia Preta 2229,87 1703,93 937,15 4160,77 1591,70 97,63 1,69 95,70 98,86 98,32 10,03 3,92 5,77 13,48 10,83 

Barro Vermelho 1975,67 460,39 1161,64 2488,31 2056,43 98,30 1,02 96,66 99,58 98,37 7,56 4,30 2,75 14,29 5,69 

Cidade Alta 957,65 466,38 199,73 1513,24 1048,76 91,72 9,33 74,11 98,25 96,45 25,99 25,66 4,64 70,79 12,40 

Lagoa Seca 1094,11 435,85 615,45 1918,79 1046,02 96,13 2,78 91,16 99,09 96,55 13,40 6,16 6,67 25,14 13,18 

Mae Luiza 496,03 560,93 165,76 2459,21 322,80 86,68 5,24 74,55 95,90 86,63 45,35 11,54 19,47 70,99 45,39 

Petropolis 3315,12 1347,95 1248,92 4983,39 3625,75 98,55 1,62 95,37 99,86 99,23 6,47 8,46 0,00 23,49 2,97 

Praia do Meio 833,20 768,86 276,29 2365,57 589,99 94,65 4,85 89,42 100,00 94,99 26,48 11,96 3,19 36,36 29,57 

Ribeira 1483,16 1090,09 246,97 2306,59 1895,92 92,51 10,70 80,16 99,12 98,24 23,12 32,32 4,44 60,44 4,48 

Rocas 544,12 165,50 277,31 978,32 520,46 92,45 2,60 88,98 97,86 92,16 28,44 11,15 4,52 53,68 27,43 

Santos Reis 563,58 363,31 282,12 1507,70 452,07 89,66 6,48 77,03 100,00 90,44 35,79 16,63 3,03 52,68 43,88 

Tirol 2951,96 804,46 762,10 4304,46 2933,14 98,15 1,77 92,31 100,00 98,72 4,42 6,05 ,63 24,34 2,50 

Total 1241,25 1112,89 165,76 4983,39 750,02 93,84 5,98 73,33 100,00 95,90 22,38 18,60 0,00 71,18 17,57 

NORTE 

Igapo 410,74 81,19 298,28 599,65 399,17 88,65 3,06 82,48 95,15 89,01 35,79 7,86 19,79 50,73 37,89 

Lagoa Azul 334,88 74,67 179,54 481,82 326,57 89,04 4,37 76,49 96,12 88,93 44,95 12,09 25,92 77,78 46,32 

N. S. da 

Apresentacao 
340,61 116,27 178,42 798,09 314,32 87,39 5,84 69,67 97,99 88,18 45,41 13,64 9,65 72,30 46,39 

Pajucara 398,20 111,13 232,43 745,58 383,84 91,35 4,01 81,64 97,80 91,45 37,62 12,31 15,89 63,33 38,31 

Potengi 544,43 119,45 338,09 840,89 520,87 94,35 2,51 88,04 98,26 95,11 24,40 9,15 7,09 46,23 22,84 

Redinha 322,08 144,60 154,77 540,63 301,52 86,61 6,31 73,73 95,30 86,98 53,06 19,83 19,74 74,80 57,98 

Salinas 191,93 18,18 179,07 204,78 191,93 79,05 10,81 71,40 86,69 79,05 71,99 ,33 71,75 72,22 71,99 

Total 395,17 132,74 154,77 840,89 371,68 89,87 5,23 69,67 98,26 90,54 39,34 14,94 7,09 77,78 39,08 

OESTE 

Bairro Nordeste 465,00 212,78 178,97 1066,80 435,82 89,23 6,38 72,13 97,48 90,53 36,02 15,49 6,32 70,59 34,40 

Bom Pastor 322,10 70,11 167,16 448,39 332,98 84,39 6,17 70,91 92,34 85,11 47,87 10,71 32,97 71,70 45,04 

Cidade da 

Esperanca 
709,78 488,44 362,80 2684,45 632,38 93,71 3,13 84,86 97,09 94,75 23,66 10,39 13,08 52,25 18,97 

Cidade Nova 349,43 93,25 171,02 571,86 340,60 86,16 6,18 65,37 92,69 87,18 44,38 12,16 26,89 77,61 44,62 

Dix Sept Rosado 521,08 230,58 257,16 1344,76 474,44 89,93 3,67 80,98 95,56 91,52 30,72 10,50 15,61 58,29 27,67 
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Felipe Camarao 316,62 117,49 167,68 1024,04 297,55 84,55 4,45 71,04 96,09 85,44 49,11 10,61 5,88 78,60 50,65 

Guarapes 209,37 44,21 161,40 303,35 202,52 75,76 5,51 65,90 82,92 76,43 68,65 4,09 63,37 75,47 68,46 

N. S. de Nazare 680,47 427,27 335,32 1883,02 497,22 91,82 3,26 82,90 97,13 91,90 26,03 11,16 3,19 47,29 27,03 

Planalto 382,79 120,81 151,67 629,44 357,50 88,24 6,24 64,58 97,90 88,82 40,88 14,30 14,71 73,47 38,95 

Quintas 422,43 102,95 235,70 643,71 410,41 89,64 4,96 74,20 95,09 90,38 36,31 10,79 19,08 59,07 34,91 

Total 427,21 259,19 151,67 2684,45 365,48 87,58 6,15 64,58 97,90 88,41 40,24 15,11 3,19 78,60 40,44 

SUL 

Candelaria 2001,72 792,96 1079,71 3820,47 1715,50 98,13 1,66 94,18 100,00 98,48 7,50 7,71 0,80 31,35 4,28 

Capim Macio 2246,30 626,29 1205,23 3727,91 2222,33 98,62 1,04 94,32 99,85 98,74 4,40 4,00 0,00 21,01 3,83 

Lagoa Nova 1938,50 730,04 462,36 3497,06 1810,65 96,83 2,51 88,98 99,63 97,80 9,46 6,63 1,34 28,40 7,45 

Neopolis 1074,59 243,88 603,24 1512,27 1088,07 97,51 1,41 93,48 99,43 97,82 10,24 5,38 3,24 22,97 9,33 

Nova Descoberta 962,50 519,52 471,31 1783,18 612,82 93,63 2,60 89,97 97,76 93,66 18,93 7,67 5,78 30,13 21,74 

Pitimbu 1216,63 311,75 819,72 1834,93 1178,96 98,15 ,96 95,85 99,49 98,31 6,69 3,41 1,83 13,21 5,44 

Ponta Negra 1414,60 856,07 313,40 3445,20 1397,32 95,38 4,72 83,79 100,00 98,02 16,69 16,26 1,28 50,00 7,20 

Total 1620,83 776,94 313,40 3820,47 1492,33 97,05 2,91 83,79 100,00 98,16 10,14 9,66 0,00 50,00 6,38 

Fonte: Censo Demográfico-2010 (IBGE) 

 O bairro do Guarapes apresenta a segunda menor média de renda domiciliar per capita (R$ 209,37 mensal), o que representa uma renda 

média 14 vezes inferior ao do bairro Tirol (2951,96) e quase 16 vezes menor do que a observada em Petrópolis (3315,12). O padrão de 

desigualdade pode parecer menos perceptível para a variável Proporção de alfabetizados, mais ainda assim revela que um em cada 4 residentes 

com 15 anos ou mais de idade no bairro Guarapes é considerado analfabeto.   Diferentemente, o bairro Capim Macio apresenta uma proporção 

de alfabetizados de mais de 98%, padrão semelhante aos bairros de Petrópolis, Tirol, Barro Vermelho e Pitimbu 
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A Tabela 6 apresenta os valores das correlações de Spearman para as variáveis do estudo. 

Nela estão representadas correlações positivas, como a média de anos vividos e renda média 

domiciliar per capita, e as correlações negativas, entre a média de anos vividos e a proporção 

de domicílios de baixa renda. Na primeira situação há uma relação proporcional direta, ou seja, 

quanto maior o valor de uma variável, maior será o resultado daquela a qual está relacionada. 

No exemplo, quanto maior a renda média domiciliar per capita, maior a média de anos vividos. 

No segundo caso a relação é inversa, ou seja, são grandeza inversamente proporcionais. 

Quanto maior a proporção de domicílios de baixa renda, menor a média de anos vividos pela 

população, como é o caso do bairro Guarapes. 

Tabela 6: Correlação entre as variáveis dependentes e independentes do estudo por bairros de Natal-

RN, 2007-2013.  

Variáveis dependentes 

ρ 

Renda média 

domiciliar 

per capita 

Valor 

de p 

ρ 

Proporção 

de 

alfabetizados 

Valor 

de p 

ρ 

Proporção de 

domicílios de 

baixa renda 

Valor 

de p 

Média de anos vividos 0,853 <0.001 0,823 <0.001 -0,884 <0.001 

Média de APVP geral -0,851 <0.001 -0,817 <0.001 0,884 <0.001 

Média de APVP pelo 

grupo de causas 1 
-0,685 <0.001 -0,645 <0.001 0,719 <0.001 

Média de APVP pelo 

grupo de causas 2 
-0,882 <0.001 -0,866 <0.001 0,913 <0.001 

Média de APVP pelo 

grupo de causas 3 
-0,728 <0.001 -0,742 <0.001 0,797 <0.001 

APVP: Anos potenciais de vida perdidos. Grupo de Causas 1: Doenças infecciosas e parasitárias, causas maternas, 

infantis e perinatais. Grupo de causas 2: Doenças crônicas não transmissíveis; Grupo de causas 3: Causas externas. 

A Tabela 7 apresenta os resultados das regressões lineares para cada relação entre uma 

variável dependente e outra independente. Todas as relações entre as variáveis apresentaram 

significância estatística. Pode-se destacar as relações entre as variáveis dependentes e a 

Proporção de domicílios com baixa renda, as quais apresentaram um representativo ajuste do 

modelo (acima de 0,800).  
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Tabela 7: Regressão linear simples entre variáveis dependentes e independentes do estudo. Natal-RN, 

2007-2013. 

Variável 

dependente 

Variável 

independente Constante 

Coeficiente de 

regressão β 

Significância 

de β 

Intervalo de 

confiança 

R² 

ajustado 

Média de anos 

vividos 

 

Proporção de 

domicílios de baixa 

renda 

73,734 -0,377 p<0,001 -0,438; -0,315 0,821 

Proporção de 

alfabetizados 
-39,415 1,120 p<0,000 0,859; 1,380 0,690 

Renda média 

domiciliar per capita 
57,189 0,006 p<0,001 0,004; 0,009 0,521 

Média de 

APVP 

 

Proporção de 

domicílios de baixa 

renda 

5,532 0,275 p<0,001 0,229; 0,321 0,812 

Proporção de 

alfabetizados 
88,058 -0,816 p<0,001 -1,011; -0,622 0,679 

Renda média 

domiciliar per capita 
17,456 -0,005 p<0,001 -0,006 -0,003 0,474 

APVP: Anos potenciais de vida perdidos. 

Os Gráficos 1 a 6 representam o diagrama de dispersão para a relação entre as variáveis 

dependentes (Média de anos vividos e Média de APVP) e as variáveis independentes. 

Destacam-se os gráficos 1 e 4, que apresentam uma forte correlação entre a Média de anos 

vividos e Média de APVP com a Proporção de domicílios de baixa renda em cada bairro.  

Gráfico 1: Diagrama de dispersão para a relação entre a média de anos vividos e a proporção de 

domicílios de baixa renda para os bairros de Natal-RN, 2007-2013. 

 
Fonte: SIM e IBGE 
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Gráfico 2: Diagrama de dispersão para a relação entre a média de anos vividos e a proporção de pessoas 

com 15 anos e mais de idade para os bairros de Natal-RN, 2007-2013. 

 
Fonte: SIM e IBGE 

 
Gráfico 3: Diagrama de dispersão para a relação entre a média de anos vividos e a renda média domiciliar 

per capita para os bairros de Natal-RN, 2007-2013. 

 
Fonte: SIM e IBGE 
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Gráfico 4: Diagrama de dispersão para a relação entre a média de anos potenciais de vida perdidos e a 

proporção de domicílios de baixa renda para os bairros de Natal-RN, 2007-2013. 

 
Fonte: SIM e IBGE 

 
Gráfico 5: Diagrama de dispersão para a relação entre a média de anos potenciais de vida perdidos e a 

proporção de pessoas de 15 anos e mais alfabetizadas para os bairros de Natal-RN, 2007-2013. 

 
Fonte: SIM e IBGE 
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Gráfico 6: Diagrama de dispersão para a relação entre a média de anos potenciais de vida perdidos e a 

renda média domiciliar per capita para os bairros de Natal-RN, 2007-2013. 

 
Fonte: SIM e IBGE 

 

Apresentando os resultados da terceira etapa da análise dos dados, que se dá após a 

realização do linkage probabilístico dos bancos de dados do SIM e do banco de endereços do 

IBGE, a Tabela 8 traz a comparação entre o número de setores censitários com registro de óbito 

no banco de dados resultante do linkage e o total de setores por bairro. A tabela mostra que as 

proporções do números de setores de cada bairro foram mantidas sem muitas alterações entre o 

total de setores por bairros e o número de setores obtidos após o linkage, A exceção é o Bairro 

Nordeste, o qual abrigava 1,7% dos 895 setores da cidade e, após o linkage entre o banco de 

dados de endereços do IBGE e do SIM, passou a conter apenas 0,1% dos 757 setores. 
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Tabela 8: Distribuição dos setores censitários da amostra e do número total de setores por bairros do 

município de Natal-RN, 2010. 

Zona 

Administrativa 
Bairro 

N setores 

amostra 

% de setores do total 

da amostra 

N setores 

totais 

% dos setores do 

total geral 

LESTE 

Alecrim 32 4,2% 37 4,1% 

Areia Preta 3 0,4% 3 0,3% 

Barro Vermelho 8 1,1% 9 1,0% 

Cidade Alta 11 1,5% 13 1,5% 

Lagoa Seca 6 0,8% 9 1,0% 

Mae Luiza 15 2,0% 19 2,1% 

Petropolis 8 1,1% 8 0,9% 

Praia do Meio 5 0,7% 7 0,8% 

Ribeira 3 0,4% 3 0,3% 

Rocas 12 1,6% 12 1,3% 

Santos Reis 8 1,1% 11 1,2% 

Tirol 19 2,5% 23 2,6% 

Total 130 17,2% 154 17,2% 

NORTE 

Igapo 26 3,4% 31 3,5% 

Lagoa Azul 55 7,3% 62 6,9% 

N. S. da 

Apresentacao 
75 9,9% 79 8,8% 

Pajucara 55 7,3% 61 6,8% 

Potengi 58 7,7% 60 6,7% 

Redinha 15 2,0% 16 1,8% 

Salinas 1 0,1% 2 0,2% 

Total 285 37,6% 311 34,7% 

OESTE 

Bairro Nordeste 1 0,1% 15 1,7% 

Bom Pastor 18 2,4% 23 2,6% 

Cidade da 

Esperanca 
16 2,1% 19 2,1% 

Cidade nova 16 2,1% 21 2,3% 

Dix Sept Rosado 15 2,0% 18 2,0% 

Felipe Camarao 38 5,0% 56 6,3% 

Guarapes 7 0,9% 7 0,8% 

N. S. de Nazare 16 2,1% 22 2,5% 

Planalto 28 3,7% 29 3,2% 

Quintas 26 3,4% 30 3,4% 

Total 181 23,9% 240 26,8% 

SUL 

Candelaria 20 2,6% 22 2,5% 

Capim Macio 17 2,2% 28 3,1% 

Lagoa Nova 38 5,0% 42 4,7% 

Neopolis 24 3,2% 26 2,9% 

Nova Descoberta 12 1,6% 14 1,6% 

Pitimbu 24 3,2% 24 2,7% 

Ponta negra 26 3,4% 33 3,7% 

Total 161 21,3% 190 21,2% 

Total Geral 757 100,0% 895 100,0% 
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A Tabela 9 traz os dados de correlação de Spearman entre as variáveis dependentes e 

independentes após a realização do linkage probabilístico. Dos 757 setores censitários 

resultantes da junção dos bancos de dados, 754 setores apresentaram valores para todas as 

variáveis. Embora todas as correlações apresentem significância estatística também nesta etapa, 

observou-se uma redução na força dessa correlação em relação ao modelo completo. 

Tabela 9: Correlação entre as variáveis dependentes e independentes do estudo entre 757 setores 

censitários de Natal-RN, 2007-2013. 

Variáveis dependentes 

Renda média 

domiciliar 

per capita 

Valor 

de p 

Proporção de 

alfabetizados 

Valor 

de p 

Proporção 

de 

domicílios 

de baixa 

renda 

Valor 

de p 

Média de anos vividos 0,582 <0.001 0,537 <0.001 -0,590 <0.001 

Média de APVP geral 0,564 <0.001 -0,517 <0.001 0,572 <0.001 

Média de APVP pelo 

grupo de causas 1 
-0,368 <0.001 -0,328 <0.001 0,378 <0.001 

Média de APVP pelo 

grupo de causas 2 
-0,404 <0.001 -0,379 <0.001 0,400 <0.001 

Média de APVP pelo 

grupo de causas 3 
-0,482 <0.001 -0,441 <0.001 0,488 <0.001 

APVP: Anos potenciais de vida perdidos. Grupo de Causas 1: Doenças infecciosas e parasitárias, causas maternas, 

infantis e perinatais. Grupo de causas 2: Doenças crônicas não transmissíveis; Grupo de causas 3: Causas externas. 

Dada a representatividade de setores obtida no banco de dados linkados (SIM-IBGE 

endereços), procedeu-se análise fatorial e análise de cluster com as variáveis combinadas 

(óbitos e socioeconômicas). A Tabela 10 apresenta os valores da análise fatorial por 

componentes principais e mostra uma boa adequação do modelo, com o teste KMO acima de 

0,80. Apesar do teste inicialmente ter sido aplicado sem limites de criação de fatores, foi 

repetido para a criação de apenas um único fator e o resultado para os parâmetros mostrou-se 

inalterado. Apesar do bom ajuste apresentado, apenas 515 setores foram computados e 242 

ficaram omissos, resultado do elevado número de setores sem informações de óbito 

desagregado por grupos de causas.
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Tabela 10: Parâmetros da análise fatorial entre as variáveis do estudo. Natal-RN, 2007-2013. 

Parâmetro Resultado 

Kaiser-Meyer-Olkin 0,81 

Teste de esfericidade de Bartlett P<0,001 

Variância componente 1 60,71 

Matriz de Componente  

Média de anos vividos -0,93 

Média de APVP geral 0,93 

Média de APVP causa 1 0,61 

Média de APVP causa 2 0,68 

Média de APVP causa 3 0,65 

Renda média domiciliar per capita -0,71 

Proporção de alfabetizados -0,79 

Proporção de domicílios de baixa renda 0,87 

                 Comunalidades  

Média de anos vividos 0,951 

Média de APVP geral 0,955 

Média de APVP causa 1 0,703 

Média de APVP causa 2 0,480 

Média de APVP causa 3 0,421 

Renda média domiciliar per capita 0,734 

Proporção de alfabetizados 0,785 

Proporção de domicílios de baixa renda 0,894 

Ao retirar as médias de APVP por grupos de causas, mantendo a média geral de APVP, 

o modelo teve uma piora no ajuste (KMO 0,68), ao mesmo tempo que melhorou a proporção 

da variância do componente (67%), como pode ser observado na Tabela 11. O fator derivado 

da análise ACP passou a ser denominado “Iniquidade em Saúde”.
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Tabela 11: Parâmetros da análise fatorial entre as variáveis do estudo*. Natal-RN, 2007-2013. 

Parâmetro Resultado 

Kaiser-Meyer-Olkin 0,68 

Teste de esfericidade de Bartlett P<0,001 

Variância componente 1 67,39 

Matriz de Componente 

Média de anos vividos 0,82 

Média de APVP geral -0,80 

Renda média domiciliar per capita 0,76 

Proporção de alfabetizados 0,82 

Proporção de domicílios de baixa renda -0,89 

Comunalidades 

Média de anos vividos 0,68 

Média de APVP geral 0,65 

Renda média domiciliar per capita 0,58 

Proporção de alfabetizados 0,68 

Proporção de domicílios de baixa renda 0,78 

*Foram excluídas as variáveis correspondentes às médias de anos potenciais de vida perdidos por grupos de causas. 

Após categorizar o Fator em 3 grupos com base nos tercis, procedeu-se à análise 

descritiva dos grupos, cujos resultados podem ser visualizados na Tabela 12. Na tabela, 

observa-se que há um gradiente que revela as piores condições de saúde e socioeconômicas na 

Categoria 1 até as melhores condições na Categoria 3. 

Tabela 12: Análise descritiva das três categorias do fator Iniquidade em Saúde. Natal, 2007-2013. 

Categorias do fator 
Média dos 

anos vividos 

Média de 

APVP 

Renda média 

domiciliar per 

capita 

Proporção de 

alfabetizados 

Proporção de 

domicílios de 

baixa renda 

Categoria 1 

Média 47,71 25,46 322,68 85,40 49,41 

N 251 251 251 251 251 

Desvio Padrão 11,20 9,91 125,40 5,716 11,90 

Categoria 2 

Média 62,47 13,45 492,23 91,95 31,40 

N 252 252 252 252 252 

Desvio Padrão 7,92 6,35 210,69 3,55 10,60 

Categoria 3 

Média 71,34 7,15 1578,36 97,13 10,12 

N 251 251 251 251 251 

Desvio Padrão 7,03 4,53 905,42 2,10 7,91 

Total 

Média 60,51 15,35 797,35 91,50 30,31 

N 754 754 754 754 754 

Desvio Padrão 13,19 10,52 775,74 6,29 19,05 
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O resultado da validação da análise fatorial (ACP), a partir de uma amostra de 30% do 

total de setores válidos (n=230), mostrou proximidade com os dados obtidos pela análise 

completa. Os dados são apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13: Parâmetros da análise fatorial entre as variáveis da amostra de 30% dos setores censitários. 

Natal-RN, 2007-2013. 

Parâmetro Resultado 

Kaiser-Meyer-Olkin 0,66 

Teste de esfericidade de Bartlett P<0,001 

Variância componente 1 66,01 

Matriz de Componente 

Média de anos vividos 0,80 

Média de APVP geral -0,78 

Renda média domiciliar per capita 0,77 

Proporção de alfabetizados 0,81 

Proporção de domicílios de baixa renda -0,89 

Comunalidades 

Média de anos vividos 0,64 

Média de APVP geral 0,61 

Renda média domiciliar per capita 0,56 

Proporção de alfabetizados 0,66 

Proporção de domicílios de baixa renda 0,80 

A seguir, a Tabela 14 apresenta os resultados das análises de cluster hieraquizada e não-

hierarquizada (k-means) para o mesmo conjunto de dados utilizados na análise fatorial, 

considerando apenas a média de APVP geral, visto que as médias de APVP por grupos de 

causas não estavam presentes para todos os setores. Três setores foram excluídos da análise por 

não apresentarem dados sobre as variáveis socioeconômicas. 

Podem ser observadas também as médias da variável de validação (Rendimento 

domiciliar médio) para todas as soluções de agrupamento. Como as razões F foram 

significativas para todas as medidas em cada um dos 3 agrupamentos, foi realizada uma análise 

das variações percentuais entre os diferentes procedimentos analisados (hierárquicos ou não-

hierárquicos).
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Tabela 14: Resultados das análises de cluster hierarquizada e não-hierarquizada para 3,4 e 5 

agrupamentos, com as variações percentuais do Rendimento domiciliar médio e do número de setores 

entre as técnicas utilizadas. Natal, 2007-2013. 

Agrupamento por técnica 

hierarquizada 

Agrupamento por técnica não-

hierarquizada (k-means) 

Variações 

percentuais 

Teste para 3 agrupamentos 

Nº do 

agrupamento 

(cluster) 

Média da 

Renda* 
N 

Desvio 

Padrão 

Nº do 

agrupamento 

(cluster) 

Média da 

Renda* 
N 

Desvio 

Padrão 

Variação (%) 

da renda 

Variação 

(%) do nº 

de setores 

1 1256,11 166 917,54 1 1176,35 189 748,69 -6,3 13,9 

2 1524,12 347 508,22 2 1626,21 358 548,00 6,7 3,2 

3 5187,63 241 2752,07 3 5715,40 207 2622,66 10,2 -14,1 

Teste para 4 agrupamentos 

1 1256,11 166 917,54 1 1115,06 226 325,51 -11,2 36,1 

2 1524,12 347 508,22 2 1511,57 53 1233,54 -0,8 -84,7 

3 3872,93 177 1487,40 3 1940,63 311 725,41 -49,9 75,7 

4 8823,58 64 2094,34 4 6414,33 164 2492,52 -27,3 156,3 

Teste para 5 agrupamentos 

1 943,33 90 238,69 1 1042,69 126 212,73 10,5 40,0 

2 1524,12 347 508,22 2 1210,19 149 385,91 -20,6 -57,1 

3 1626,50 76 1236,16 3 1904,24 21 1863,02 17,1 -72,4 

4 3872,93 177 1487,40 4 2009,99 298 748,60 -48,1 68,4 

5 8823,58 64 2094,34 5 6480,87 160 2483,33 -26,6 150,0 

*Rendimento domiciliar médio 

Os 754 setores incluídos na análise de cluster foram testados para 3, 4 e 5 agrupamentos. 

Na comparação entre as técnicas hierarquizadas e não-hierarquizadas, foram observadas 

diferentes variações nos percentuais no Rendimento domiciliar médio e do número de setores 

em cada agrupamento. Para a variável Rendimento domiciliar médio a variação entre uma 

técnica e outra foi de 0,8% (4 agrupamentos) a 49,9% (4 agrupamentos). Já a variação no 

número de setores foi de 3,2% (3 agrupamentos) a 156,3% (4 agrupamentos) entre as técnicas. 

Por apresentar menor variação no conjunto das duas variáveis, a análise de cluster para 3 

agrupamentos parece ser a mais adequada para classificar os grupos de setores censitários. 

A análise de consistência dos agrupamentos obtidos pelos três métodos foi realizada 

através do teste de correlação de Spearman, cujos resultados estão apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15: Análise de consistência entre os agrupamentos obtidos pela Análise Fatorial, Análise de 

Cluster Hierarquizado e Análise de Cluster Não Hierarquizado. Natal, 2007-2013. 

Tipo de agrupamento 
Cluster hierarquizado Cluster não-hierarquizado 

Correlação* Valor de p Correlação* Valor de p 

Análise fatorial 0,874 p<0,001 0,882 p<0,001 

*Correlação de Spearman. 
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Todas as correlações foram estatisticamente significativas e acima de 0,8, mostrando uma 

boa consistência entre os métodos. Dado o ajuste do modelo e a boa consistência entre os 

métodos, os valores obtidos com a análise fatorial passaram a ser denominados Índice de 

Iniquidade em Saúde (IIS). Esse índice foi categorizado em três grupos pelos tercis do total de 

setores (Tabela 12) para facilitar a comparação e visualização entre os diferentes níveis das 

áreas no município de Natal-RN. 

Os resultados dos índices por zonas administrativas estão listados na Tabela 16, de onde 

podem ser observadas as diferenças entre o número de setores com pior Índice de Iniquidade 

em Saúde. As zonas oeste (51,9%) e norte (44,9%) apresentam maiores proporções de setores 

classificados com pior IIS, ao passo que nas zonas sul (84,4%) e leste (58,6%) estão as maiores 

proporções de setores com melhor IIS. 

A distribuição dos setores com piores e melhores ISS também variam dentro dos bairros. 

No leste, os bairros Tirol, Barro Vermelho e Petrópolis tiveram 100% dos setores no grupo de 

melhor índice, enquanto o bairro de Mãe Luiza contou com 80% dos setores no grupo de pior 

índice. Na zona norte, a Redinha abrigou 80% dos setores no grupo pior índice e nenhum bairro 

teve mais de um terço dos setores no grupo de melhores índices. No oeste, o bairro dos Guarapes 

apresentou 100% dos setores no grupo de pior índice e o bairro Felipe Camarão com 84% dos 

setores. Assim como na zona norte, no oeste, nenhum bairro contou com mais de um terço dos 

setores na melhor condição. Por fim, na zona sul, quase a totalidade dos bairros apresentou 90% 

ou mais de setores com melhor índice e a maior parte dos bairros não apresentou setores na pior 

categoria do IIS. 

Tabela 16: Distribuição dos setores censitários por categorias do Índice de iniquidade em saúde entre as 

zonas administrativas do município de Natal-RN, 2007-2013. 

Zona administrativa 

Categorias do índice 

Pior índice Índice médio Melhor Índice Total 

N de 

setores 
% 

N de 

setores 
% 

N de 

setores 
% 

N de 

setores 
% 

LESTE 21 16,4% 32 25,0% 75 58,6% 128 100,0% 

NORTE 128 44,9% 128 44,9% 29 10,2% 285 100,0% 

OESTE 94 51,9% 75 41,4% 12 6,6% 181 100,0% 

SUL 8 5,0% 17 10,6% 135 84,4% 160 100,0% 

As zonas administrativas e bairros da cidade de Natal-RN, bem como a distribuição das 

categorias das variáveis do estudo e do Índice de Iniquidade em Saúde, estão representadas nos 

mapas a seguir (Figuras 4 a 8). As figuras 5 e 6 apresentam a distribuição dos setores censitários 

por categorias de variáveis do estudo. Observa-se um padrão semelhante na distribuição, 
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seguindo um gradiente de melhores indicadores se estendendo dos setores localizados na zona 

sul àqueles localizados ao leste do município de Natal, enquanto os piores indicadores se 

distribuem na periferia das zonas leste e norte. 

O Índice de Iniquidade em Saúde apresenta padrão semelhante ao observado na 

distribuição pelas variáveis isoladas, seja no nível de bairros (Figura 7-A) ou por setores 

censitários (Figura 7-B), apresentando piores índices entre os setores e bairros das zonas leste 

e norte. A Figura 8 apresenta a distribuição dos setores dentro dos bairros Potengi (Figura 8-A) 

e Pitimbu (Figura 8-B), localizados nas zonas norte e sul, respectivamente. O detalhe mostra 

que há desigualdades dentro do próprio bairro, com piores índices em alguns setores, revelando 

heterogeneidade em áreas maiores, como os bairros. 
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Figura 4: Mapas com a divisão de zonas administrativas (A) e de bairros (B) do município de Natal-RN, 2019. 

 

Elaborado pelo autor. Fonte dos dados: IBGE e Secretaria Municipal de Urbanismo de Natal-RN. 

A B 
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Figura 5: Mapas temáticos com as categorias das variáveis socioeconômicas Renda média domiciliar per capita (A), Proporção de alfabetizados (B) e 

Proporção de domicílios de baixa renda (C) por setores censitários. Natal-RN, 2010. 

 

Elaborado pelo autor. Fonte dos dados: IBGE (2010) 

 

A B C 
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Figura 6: Mapas temáticos com a Média dos anos vividos (A) e Média dos anos potenciais de vida perdidos (B) por setores censitários. Natal-RN, 2007-

2013. 

 

Elaborado pelo autor. Fonte dos dados: Sistema de Informações sobre Mortalidade/SESAP-RN 

A B 
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Figura 7: Mapas temáticos do Índice de Iniquidade em Saúde (IIS) para os bairros (A) e entre os setores censitários de Natal-RN (B), 2007-2013. 

 

Elaborado pelo autor. Fonte dos dados: IBGE; Sistema de Informações sobre Mortalidade/SESAP; Secretaria Municipal de Urbanismo de Natal-RN 

A B 
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Figura 8: Mapas temáticos com o Índice de Iniquidade em Saúde dos setores censitários do bairro 

Potengi (A) e Pitimbu (B). Natal, 2007-2013.  

 

 

Elaborado pelo autor. Fonte dos dados: IBGE; Sistema de Informações sobre Mortalidade/SESAP; Secretaria 

Municipal de Urbanismo de Natal-RN 

 

 

A 

B 
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6  DISCUSSÃO 

Os dados utilizados como desfecho de saúde nesse trabalho foram os dados de óbitos dos 

munícipes de Natal-RN registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), 

fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde do estado do Rio Grande do Norte. Embora o SIM 

tenha passado por importantes melhorias na cobertura e na redução das causas mal definidas ao 

longo dos anos (FRIAS; SZWARCWALD; LIRA, 2014), observou-se que os dados de 

endereços dos indivíduos, importantes para a vigilância em saúde, apresentaram diferentes 

problemas em sua padronização e consistência nesse estudo. Uma etapa anterior à análise 

estatística foi, portanto, a necessária padronização dos endereços, com foco sobretudo nos 

nomes de bairros e no tipo de logradouro (ruas, avenidas, praças e travessas). 

Os dados de mortalidade são os mais amplamente disponíveis e utilizados em 

epidemiologia e as informações geradas a partir desses dados ajudam a embasar políticas e 

programas de saúde, bem como a avaliação do alcance das ações que protegem e previnem as 

pessoas das doenças e agravos (MATHERS et al., 2005). O uso das informações sobre 

mortalidade auxilia na vigilância em saúde dos municípios e o endereço dos óbitos permite, 

assim, a localização dos casos. A padronização dos endereços se faz necessária para a correta 

identificação do local de residência e a experiência em outra capital do Brasil mostra que é 

possível utilizar os dados padronizados para georreferenciar os casos de óbitos. A partir disso, 

pode-se realizar a vigilância em saúde contando ainda com dados sobre a oferta de serviços no 

território e as condições de vida retratadas por dados socioeconômicos de outras fontes, como 

o IBGE (DRUMOND JR, 2011). 

Os dados de mortalidade desagregados por bairros de Natal apontaram disparidades 

relevantes entre eles. A média de anos vividos varia 25 anos entre o bairro com o pior resultado 

(49 anos no Guarapes) e o bairro com a maior média (74 anos no Tirol). Diferenças semelhantes 

foram encontradas em bairros da cidade de São Paulo, onde a idade média ao morrer variou 24 

anos entre os bairros com pior e melhores indicadores (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2017). 

A desigualdade atinge também países desenvolvidos, não de forma tão acentuada como no 

Brasil, gerando diferenças na expectativa de vida de 7 anos, em média, entre bairros pobres e 

ricos na Inglaterra (MARMOT, 2010). 

A diferença entre os CGM padronizados foi outra medida utilizada para avaliar as 

diferenças no padrão de mortalidade entre os bairros, representou uma disparidade de 2,5 vezes 

entre os bairros com resultados extremos. Esse indicador foi utilizado por Groenewald et al. 



 

Desigualdades na mortalidade e a composição do Índice de Iniquidade em Saúde em uma capital brasileira.      94 
 

(2010) para promover a vigilância em saúde a partir dos dados de mortalidade, em nível local, 

em uma cidade da África do Sul. Os autores encontraram a mesma disparidade no CGM entre 

os subdistritos da cidade. 

O uso do CGM para análise da situação de saúde local mostrou a importância de analisar 

os dados de mortalidade através de diferentes medidas, visto que o bairro de Guarapes com 

CGM abaixo de 5,0 óbitos por 1.000 habitantes apresentou média de anos vividos inferior a 50. 

Esse fato sugere que mesmo com um número de óbitos baixo, as mortes que ocorrem nesta 

localidade devem estar atingindo uma população na faixa etária mais jovem. 

Os dados de mortalidade apresentados em anos potenciais de vida perdidos por grupos de 

causa contribuem para ampliar o olhar sobre a mortalidade, enfatizando as mortes que ocorrem 

prematuramente. Esses dados revelam que o grupo de causas externas tem elevada proporção 

na média de APVP entre as localidades com menores médias de anos vividos. Isso se deve ao 

fato de que as mortes por causas externas (grupo 3) ocorrerem em faixas etárias mais jovens 

(ANDRADE; MELLO-JORGE, 2016; NAGHAVI et al., 2017). A média de APVP no grupo 3 

foi quatro vezes maior entre as localidades de Cidade Nova e Barro Vermelho, contribuindo 

para a diferença na média de APVP total (19,26 e 5,74, respectivamente). 

Entretanto, ao analisar as médias de APVP por todos os grupos de causas, pode-se 

compreender a configuração da tripla carga de doenças no Brasil, onde se manifestam 

concomitantemente as doenças crônicas, as doenças infecciosas e as causas externas 

(MARINHO; PASSOS; FRANÇA, 2016). Isso se torna um desafio para os gestores da área de 

saúde e formuladores de políticas em geral. 

Ao analisar a distribuição das médias de APVP por grupos de causas, pode-se avaliar não 

só a magnitude das mortes prematuras entre os bairros como também o perfil dessas causas, o 

qual tem estreita relação com as condições de vida das populações. Quanto menos desenvolvida 

é a nação, maior participação das doenças infecciosas e causas maternas, neonatais e 

nutricionais na mortalidade prematura. O mesmo padrão não é explicado para as causas 

externas, cuja repercussão na morte precoce é mais pronunciada em países de renda média-alta 

(NAGHAVI et al., 2017). No Brasil, esse grupo de causas corresponde à segunda causa de 

mortalidade precoce, sendo o homicídio a principal causa entre homens (MARINHO; PASSOS; 

FRANÇA, 2016). 

A distribuição dos resultados nos dados de mortalidade apontou uma associação com os 

indicadores socioeconômicos entre os bairros. As piores condições de vida, indicadas pela baixa 

renda domiciliar per capita, pelo analfabetismo persistente em maiores de 15 anos e pela 
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elevada proporção de domicílios de baixa renda dentro dos bairros, estão entre os bairros que, 

de fato, apresentaram piores resultados na mortalidade, com menos anos vividos em média e 

com elevado número de anos potenciais de vida perdidos, em todas as causas. Essas relações 

entre as variáveis foram confirmadas com as fortes correlações apresentadas na Tabela 6, assim 

como nos resultados obtidos com as regressões lineares. 

Os dados referentes à desigualdade de renda e analfabetismo e suas relações com 

desfechos de saúde apresentaram-se consistentes com estudos já realizados no Brasil e em 

outros países do mundo. Pickett e Wilkinson (2015b) realizaram uma revisão de literatura para 

avaliar a causalidade entre diferenças de renda e desfechos de saúde, evidenciando a forte 

relação entre eles. A diferença de renda, por exemplo, ajudou a explicar uma maior mortalidade 

por doenças crônicas entre os mais pobres, incluindo doenças cardiovasculares, acidentes 

vasculares encefálicos e câncer (MOSQUERA et al., 2016; VINCENS; STAFSTRÖM, 2015; 

YIM et al., 2012). A análise de causas de morte prematura em nível global mostrou, por sua 

vez, que a combinação de fatores socioeconômicos como baixa renda e menor escolaridade 

estão relacionadas a um maior número de anos perdidos por doenças infecciosas, causas 

maternas, infantis e perinatais (NAGHAVI et al., 2017). 

A renda e a escolaridade se combinam novamente para determinar maior mortalidade por 

homicídios entre a população mais pobre, em uma capital brasileira (MACEDO et al., 2001), 

ao mesmo tempo que as desigualdades no nível educacional, isoladamente, foram apontadas 

como responsáveis por diferencial na mortalidade por causas externas e doenças crônicas não 

transmissíveis em outros países (ARROYAVE et al., 2014; MACKENBACH et al., 2015). 

Assim como apresentado nesse estudo, Groenewald et al. (2010) analisaram a 

mortalidade prematura e os fatores socioeconômicos em nível intramunicipal e encontraram 

que os subdistritos de Cape Town (África do Sul) mais pobres apresentavam os piores 

resultados de mortalidade prematura, para os mesmos três grupos de causas aqui analisados. 

Para os autores “os grandes diferenciais nos níveis de mortalidade em toda a cidade destacam 

a importância da informação nível do subdistrito” (GROENEWALD et al., 2010, p. 448). As 

informações sobre mortalidade prematura, portanto, devem facilitar a identificação de 

prioridades na saúde pública. 

Para além das influências da renda, escolaridade, ocupação e outros determinantes que 

podem ser medidos no nível individual sobre a saúde das pessoas, tem ganhado relevância os 

estudos que demonstram a influência da vizinhança nos resultados em saúde (DIEZ-ROUX; 

MAIR, 2010). Se Krieger, Williams e Moss, (1997) apontavam o potencial de uso das medidas 
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de classe social baseadas na vizinhança nas ações de saúde pública, notadamente na vigilância 

em saúde, as pesquisas que sucederam contribuíram para a compreensão dos efeitos da 

vizinhança na saúde, independentemente das variáveis individuais (ELLAWAY et al., 2012; 

MODE; EVANS; ZONDERMAN, 2016). 

As medidas socioeconômicas utilizadas nesse estudo são agregadas, segundo os critérios 

do censo populacional, a partir dos setores censitários e adicionalmente foram analisadas 

segundo os bairros de Natal. Todos os efeitos esperados sobre a mortalidade, portanto, estão 

intrinsecamente relacionados aos fatores de vizinhança. Destaca-se, ainda, que os resultados em 

saúde podem ser subestimados quando se utilizam medidas socioeconômicas do censo 

populacional em relação aos dados individuais (KRIEGER; WILLIAMS; MOSS, 1997), o que 

potencializa as iniquidades encontradas nesse estudo. 

Dados agregados de renda foram utilizados por Mode, Evans e Zonderman (2016) como 

variável no nível de vizinhança em uma cidade dos Estados Unidos da América (EUA), em um 

recorte inferior a um bairro (census tracts). Esses autores mostraram que a renda mediana do 

domicílio apresentou os mesmos resultados sobre a mortalidade que uma medida índice que 

agregou 19 variáveis independentes. A variável renda média domiciliar per capita apresentou 

correlação com os desfechos de mortalidade também entre os bairros de Natal, embora com 

menor magnitude que a alfabetização e a proporção de domicílios de baixa renda. 

Ao analisar os dados do censo populacional em nível agregado nos EUA, Muller (2002) 

destacou o nível educacional como o mais forte preditor nas diferenças de mortalidade. A 

proporção de mulheres com mais de 15 anos com ensino fundamental foi utilizada por Coelho 

e Dias (2015) como variável de escolaridade para testar sua associação com a expectativa de 

vida entre municípios brasileiros. Talvez por utilizar a taxa de mortalidade infantil como outro 

desfecho para seu estudo, os autores optaram pela escolaridade das mulheres. Utilizando a 

proporção de alfabetizados como medida de escolaridade, um indicador alternativo aos anos de 

estudo (RIPSA, 2008), foram encontradas correlações moderadas entre essa variável e a 

mortalidade entre os bairros de Natal. 

As correlações mais elevadas, no entanto, envolveram a variável proporção de domicílios 

de baixa renda. Mesmo medida a partir dos dados de renda, essa variável tem como 

característica medir a quantidade de domicílios em um setor censitário/bairro com renda mensal 

inferior a meio salário mínimo. Esse indicador revela a baixa renda do bairro com menor 

influência dos extremos de renda em relação ao indicador renda média domiciliar per capita, 

pois classifica e quantifica os domicílios que apresentam renda abaixo de um valor especificado 
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(meio salário mínimo). Uma elevada proporção dos domicílios nessa condição pode sugerir 

condições precárias de sobrevivência (RIPSA, 2008). 

O baixo rendimento dos domicílios é, inclusive, um dos determinantes utilizados na 

definição de bairros degradados da Organização das Nações Unidas: “uma grande variedade de 

aglomerados de rendimento baixo e/ou condições de vida deficientes” (UN-HABITAT apud 

CDSS, 2010, p.63). A relação entre os efeitos de vizinhança e os desfechos em saúde foram 

analisadas em estudos longitudinais e também em meta-análise, todos apresentaram que o status 

socioeconômico medidos no nível agregado afetam a mortalidade e a saúde percebida, 

independentemente dos fatores individuais (ELLAWAY et al., 2012; MEIJER et al., 2012; 

MODE; EVANS; ZONDERMAN, 2016). 

No estudo longitudinal de Mode, Evans e Zonderman (2016), foram utilizadas duas 

variáveis agregadas, sendo um índice composto por 19 indicadores e a mediana de renda 

domiciliar, e o desfecho de saúde foi a mortalidade por todas as causas. Os autores também 

encontraram que as áreas com piores condições socioeconômicas apresentavam maiores taxas 

de mortalidade, independentemente do sexo, raça ou pobreza individual. Já Ellaway et al., 

utilizando um índice para medir as condições socioeconômicas das áreas na Escócia, 

observaram que pessoas residentes em áreas mais pobres apresentavam 40% de probabilidade 

de relatar saúde ruim aos 66 anos, enquanto que as pessoas nas áreas mais ricas atingiam esse 

índice somente aos 83 anos. Os resultados foram ajustados por idade, sexo e classe social dos 

indivíduos. 

Para tentar superar as dúvidas sobre os efeitos socioeconômicos da vizinhança sobre a 

saúde, Meijer et al. conduziram uma metanálise, cujos desfechos foram a mortalidade geral e a 

incidência de câncer, ao passo que os estudos deveriam controlar os modelos por ao menos um 

indicador socioeconômico em nível individual (renda, escolaridade ou ocupação). Os autores 

não restringiram qual medida socioeconômica poderia ser utilizada como variável de área. O 

risco relativo para a mortalidade por todas as causas foi maior para os habitantes de áreas com 

piores condições socioeconômicas do que aqueles que residiam em áreas com melhores 

condições. Os efeitos também foram controlados pela posição socioeconômica individual. Os 

resultados de mortalidade entre os bairros de Natal, embora não tenham sido controlados por 

variáveis no nível individual, também apontaram para uma maior mortalidade para as áreas com 

piores indicadores socioeconômicos. 

Outros estudos, portanto, corroboram os dados apresentados nesse trabalho quando 

utilizados os dados de mortalidade geral (anos vividos e APVP). Contudo, quando são os dados 
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de mortalidade são desagregados em grupos de causas, a relação com os indicadores 

socioeconômicos varia no grau de correlação. O grupo 2 de causas, composto pelas doenças 

não transmissíveis, apresentou maior correlação com as variáveis socioeconômicas, seguido do 

grupo 3, de causas externas. O grupo 1 de doenças transmissíveis, causas maternas, infantis e 

perinatais apresentou menores correlações com os indicadores socioeconômicos, embora ainda 

com elevado valor ρ-Spearman. 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) tem aumentado sua participação nas 

causas de morte, ocupando o lugar de destaque na carga global de doenças que já foi das 

doenças transmissíveis. Essa mudança nas características das principais causas de óbito não 

seria, em si, uma razão para a estreita relação das condições socioeconômicas com os APVP 

por DCNT. 

Os efeitos das condições socioeconômicas entre localidades sobre a saúde foram 

analisados por Roux e Mair (2010), as quais destacaram que essas influências estão ligadas aos 

determinantes das doenças crônicas. Lugares com piores indicadores econômicos tendem a 

afetar negativamente a oferta de espaços para atividade física bem como a utilização dos 

espaços disponíveis. Além disso, a escolha da dieta das pessoas sofre influência da 

disponibilidade de mercados que ofertem alimentos saudáveis ou não, sendo que os locais mais 

degradados tendem a abrigar menos lojas com boa variedade de alimentos saudáveis. A 

vizinhança pode influenciar, ainda, maior ou menor risco para obesidade, diabetes e 

hipertensão, bem como depressão e outros distúrbios mentais (ROUX; MAIR, 2010). 

Além disso, o envelhecimento populacional tem ocorrido de forma acelerada nos países 

em desenvolvimento e a mortalidade derivada desse processo de envelhecimento penaliza 

principalmente os indivíduos que estão sob precárias condições de vida (CAMPBELL; 

CAMPBELL, 2007). Além de experimentar essa rápida mudança nas características 

demográficas e epidemiológicas, Bollyky et al. (2017) revelam que os países de baixa e média 

renda são menos preparados para lidarem com essas mudanças. 

Outra possível explicação para a maior correlação entre DCNT e indicadores 

socioeconômicos pode ser encontrada no trabalho de Phelan et al. (2004). Esses autores 

buscaram confirmar a teoria das “Causas Fundamentais”, o que para eles significa provar a 

relação de causalidade entre iniquidades sociais e saúde, sendo esta medida através da 

mortalidade. Basearam-se na premissa de que  

“[...] as pessoas de maior status socioeconômico possuem ampla gama de recursos 

geralmente úteis, incluindo dinheiro, conhecimento, prestígio, poder, e conexões 
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sociais benéficas, que podem ser usados para obter vantagem na própria saúde. Estes 

recursos moldam diretamente o comportamento sobre a saúde individual, 

influenciando se as pessoas sabem sobre, tem acesso, podem pagar e são motivadas 

para se envolver em comportamentos saudáveis.” (PHELAN et al., 2004, p. 267). 

Com isso, analisaram se a posição socioeconômica dos indivíduos estaria relacionada à 

mortalidade, pressupondo que pessoas em melhor posição socioeconômica morreriam menos 

por causas evitáveis – já que os recursos utilizados por esse grupo os protegeria de causas 

passíveis de mobilização desses recursos – e que a mortalidade por causas não-evitáveis não 

iria diferir de forma significativa entre aqueles com piores e melhores indicadores 

socioeconômicos. Utilizaram a renda familiar anual e a escolaridade como variáveis de 

estratificação social e classificaram as principais causas de óbito nos EUA em dois grandes 

grupos: causas evitáveis e causas não-evitáveis. Como resultado, os autores observaram que 

desigualdades socioeconômicas na mortalidade são substancialmente maiores para causas de 

morte que são mais evitáveis. Boa parte das doenças classificadas como evitáveis eram crônicas 

não-transmissíveis, e algumas transmissíveis, limitando a interpretação na separação dos grupos 

analisados entre os bairros de Natal. 

Um estudo mais recente, contudo, ampliou a possibilidade de interpretação da 

evitabilidade das causas de óbito. Mackenbach et al. (2015) subdividiram os grupos de causas 

evitáveis como susceptíveis: à mudança de comportamento, à intervenção médica e à prevenção 

de lesões (causas externas). Os autores encontraram que a posição socioeconômica determinava 

um risco maior para as causas susceptíveis à mudança de comportamento em relação aos demais 

subgrupos, como também em relação às causas não-evitáveis. Como o estudo foi aplicado à 

população europeia, é provável que os autores não tenham utilizado causas evitáveis entre as 

doenças infecciosas (exceção da pneumonia) por corresponderem à baixa carga de mortalidade 

nos países daquele continente. As causas evitáveis selecionadas foram quase exclusivamente 

crônicas não transmissíveis. Essa parece, portanto, ser uma explicação plausível para uma maior 

correlação entre a média de APVP por DCNT e os fatores socioeconômicos para os bairros de 

Natal. 

A classificação mais detalhada do que seriam as causas preveníveis de óbito proposta por 

Mackenbach et al. (2015) permitiu, ainda, a comparação da mortalidade por causas externas. 

Os autores mostraram que o risco relativo para mortalidade suscetível à prevenção de lesões 

(causas externas) só é inferior ao risco imputado pelas mortes evitáveis susceptíveis de 

mudanças no comportamento (crônicas não transmissíveis), ambas associadas com pior posição 
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socioeconômica. Da mesma forma, a média de APVP por causas externas foi o segundo grupo 

com maior correlação com as variáveis socioeconômicas dos bairros de Natal. Mais uma vez, 

Campbell e Campbell (2007) destacam o impacto que a intensa urbanização nos países em 

desenvolvimento geram na saúde das pessoas, principalmente nos grupos mais pobres. Para os 

autores, muitos tipos de violência física e não-física assombram o mundo dos pobres urbanos, 

incluindo acidentes de transporte terrestre e homicídios. 

A média de APVP por grupo de doenças transmissíveis, causas maternas, infantis e 

perinatais também apresentou significância estatística na correlação com as variáveis 

socioeconômicas, embora a força da relação tenha sido inferior aos outros grupos. Campbell e 

Campbell (2007) apontam para uma redução na participação das doenças transmissíveis na 

carga de morbimortalidade entre os países em desenvolvimento nas últimas décadas. Ainda 

assim, os dados apontam para um diferencial de mortalidade por esse conjunto de causas entre 

os grupos populacionais na cidade de Natal. 

Dada a importância da compreensão desses três grupos de causas de mortalidade na 

avaliação de saúde, buscou-se criar um índice que unisse essas variáveis a um conjunto de 

indicadores socioeconômicos. A análise fatorial é comumente utilizada para compor índices 

(BARBOSA; GONÇALVES; SANTANA, 2018; MODE; EVANS; ZONDERMAN, 2016) e o 

método utilizado com as variáveis desse estudo se mostrou inicialmente adequado (Tabela 10). 

Contudo, houve perda de dados em 242 setores censitários (32% do total de setores analisados), 

uma vez que nem todas as unidades apresentaram óbitos para os três grupos de causas no 

período analisado. 

Dado que o status socioeconômico medido no nível de vizinhança tem maior efeito sobre 

a saúde quando são utilizadas áreas com menos habitantes (MEIJER et al., 2012), optou-se por 

retirar a média de APVP por grupos de causas da composição do índice e manter a análise no 

nível do setor censitário. Ainda que o ajuste do modelo tenha reduzido, praticamente todos os 

setores analisados obtiveram um valor para o índice, ampliando a possibilidade de comparações 

e de análise do território. 

O Índice de Iniquidade em Saúde apresentou variações no território da cidade de Natal-

RN, com as piores situações localizadas nas zonas oeste e norte do município. As variáveis 

socioeconômicas e os indicadores de mortalidade apresentaram um padrão semelhante no 

território e a espacialização do índice por bairros e por setores confirmaram as piores condições 

nas áreas localizadas naquelas zonas administrativas da cidade. As áreas correspondentes às 

zonas administrativas sul e leste apresentaram um padrão oposto, com o ISS sugerindo menor 
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efeito da iniquidade sobre a população residente. 

Com efeito, a história da ocupação do território de Natal-RN oferece parte dos subsídios 

que explicam o fenômeno. A cidade foi inicialmente habitada nos bairros de Cidade Alta e da 

Ribeira (atualmente ambos na zona leste), que abrigavam um pequeno contingente 

populacional, não ultrapassando 9 mil habitantes em 1870, quase 300 anos após sua fundação. 

A primeira expansão importante da cidade se deu após o fortalecimento da cultura algodoeira 

na segunda metade do século XIX (LIMA, 2006). Esse período de inicial expansão foi sucedido 

pela elaboração do Plano Cidade Nova, que buscou ordenar a expansão do território da cidade. 

Esse plano foi responsável por consolidar, segundo Lima (2006), “um espaço exclusivo para a 

elite natalense”. A Cidade Nova, que surgiu no início do século XX, corresponde aos atuais 

bairros de Petrópolis e Tirol e, em períodos distintos, “[...] vieram a concretizar as 

representações de modernidade da classe dominante em Natal.” (LIMA, 2006, p. 91). 

Já nesse início de século XX, o processo de remoção das residências para a implantação 

do Plano Cidade Nova gerou uma segregação espacial, uma vez que  

“Os pobres, os posseiros, os habitantes das choupanas e ranchos desapropriados se 

transferiram para as [o bairro] Rocas, para o Alecrim, bairros ainda em formação, ou 

passariam a habitar em áreas mais distantes ou ainda desabitadas.”(LIMA, 2006, p. 

83) 

Mas foi a partir de meados do século XX que Natal experimentou sua maior expansão 

urbana, determinando os rumos da ocupação atual do seu território. A instalação de uma base 

militar dos EUA em Natal (atual território do município de Parnamirim), com a entrada do 

Brasil na Segunda Guerra Mundial, impulsionou o desenvolvimento da cidade e contribuiu para 

a urbanização da cidade a partir da década de 1940 (LIMA, 2006). Esse fato, agravado pela 

ocorrência de uma grande seca no nordeste em 1942 e a consequente chegada de migrantes à 

cidade, praticamente duplicou a população da cidade entre 1940 e 1950, passando de 55 mil 

para 103 mil habitantes (LIMA, 2006). 

A infraestrutura montada pelos norte-americanos e a definição dos novos eixos estruturais 

contribuíram para o traçado atual da cidade. A ligação da cidade à base militar dos EUA, que 

se situava ao sul em Parnamirim, e à base naval brasileira transformaram Natal. Essa expansão 

possibilitou a criação de um mercado e terras urbanas e houve um aumento de preços dos 

imóveis (LIMA, 2006). Com isso “o aumento da população em geral, a formação dos seus 

núcleos periféricos, e o crescimento do mercado e da especulação imobiliária deram um novo 

rumo ao processo de urbanização de Natal.” (LIMA, 2006, p. 116). 
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 Essas características são comuns ao processo de urbanização no Brasil (RIBEIRO; 

VARGAS, 2015) e aos países em desenvolvimento (CAMPBELL; CAMPBELL, 2007). O 

crescimento em direção à periferia gera uma redução na cobertura da infraestrutura física e 

social, incluindo serviços de atenção primária e secundária à saúde, estradas, saneamento 

básico, entre outros (CAMPBELL; CAMPBELL, 2007). 

 Dois estudos recentes, que mediram a vulnerabilidade social no município de Natal a 

partir de uma combinação de indicadores – de infraestrutura, capital humano e indicadores 

socioeconômicos –, mostraram que as áreas mais vulneráveis da cidade se encontram 

perifericamente localizadas, notadamente nas zonas administrativas oeste e norte, em um 

padrão semelhante ao observado com o Índice de Iniquidade em Saúde (BARBOSA; 

GONÇALVES; SANTANA, 2018; MEDEIROS; ALMEIDA, 2015). Compreender a ocupação 

do espaço urbano da cidade de Natal-RN auxilia na explicação sobre a segregação socioespacial 

da cidade que, como visto anteriormente, irá gerar impactos sobre a saúde. Para Ellaway et al. 

(2012), as tentativas de reduzir iniquidades em saúde devem focar em espaços assim como em 

pessoas, e deve-se reconhecer uma maior carga de morbimortalidade nos lugares pobre e em 

pessoas pobres. 

Uma vez reconhecida que áreas com piores indicadores socioeconômicos apresentam 

maior mortalidade do que áreas com melhores condições, o olhar do setor saúde e das demais 

áreas gestoras das políticas públicas deve ser lançado sobre áreas com menos habitantes, uma 

vez que apresentam maior associação com a mortalidade (MEIJER et al., 2012). A análise dos 

setores censitários dos bairros Potengi e Pitimbu ilustram a importância da análise nesse nível 

territorial. Mesmo dentro de uma área delimitada como o bairro, há diferentes realidades entre 

as unidades espaciais menores. Krieger, Williams e Moss (1997) apontam que setores 

censitários buscam agregar populações relativamente homogêneas com relação a características 

sociais e econômicas e que esse fato permite revelar bolsões de pobreza e de riqueza, que de 

outra forma estariam ocultos. Esse nível de agregação territorial, mais homogêneo quanto a 

características sociais, econômicas e físicas, são utilizados por serem etiologicamente 

relevantes para estudos com desfecho em saúde (DIEZ-ROUX; MAIR, 2010). 

As iniquidades em saúde identificadas no município de Natal, através do Índice de 

Iniquidade em Saúde (IIS), indicam os caminhos pelos quais as políticas públicas podem reduzir 

as profundas desigualdades existentes no território. Melhorar as ações de vigilância em saúde 

é uma das iniciativas setoriais relevantes, mas para isso os dados sobre mortalidade, para citar 

apenas o desfecho utilizado por esse estudo, devem ser mais cuidadosamente registrados. 
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Iniciativas de análise de situação de saúde utilizando o georreferenciamento dos óbitos já 

existem em outras cidades brasileiras desde a década de 1990 (DRUMOND JR, 2011), 

facilitadas pela padronização dos endereços de residência dos falecidos. 

As iniquidades em saúde são geradas por diferentes determinantes, sociais ou individuais, 

que atuam através de mecanismos distintos até afetar a saúde das pessoas. Por isso, as ações 

para reduzir as iniquidades em saúde vão além do setor saúde, necessitando de uma abordagem 

intersetorial (CDSS, 2010). De acordo com Diez-Roux (2016), as intervenções mais sistêmicas 

podem gerar também outros benefícios sociais, como os efeitos sobre os resultados 

educacionais ou qualidade de vida de uma forma geral. 

As ações sugeridas para reduzirem as iniquidades em saúde nos territórios, bem como 

seus efeitos, passam pela alocação de escolas nas áreas mais vulneráveis, garantindo o acesso 

a um ensino de alta qualidade (DIDERICHSEN et al., 2012; ROTHWELL; MASSEY, 2015), 

pelas melhorias de infraestrutura que permitam o fortalecimento nas relações sociais e 

promovam um ambiente favorável à hábitos saudáveis, como a walkability (CAMPBELL; 

CAMPBELL, 2007; DIDERICHSEN et al., 2012; DIEZ-ROUX, 2016; MEIJER et al., 2012). 

Uma política habitacional que garanta moradias de qualidade, em áreas revitalizadas, cria áreas 

residenciais atrativas e devem ser combinadas com um planejamento urbano que evite ou 

reverta a segregação espacial (DIDERICHSEN et al., 2012; DIEZ-ROUX, 2016; MEIJER et 

al., 2012). Em um contexto de aumento na violência urbana, a segurança e preocupações 

orientadas para a comunidade assumem uma dimensão mais importante na saúde 

(CAMPBELL; CAMPBELL, 2007). A criação de empregos e a oferta de serviços de saúde 

também podem geram impacto sobre as iniquidades em saúde (CDSS, 2010; MEIJER et al., 

2012). 
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7. CONCLUSÕES 

O conhecimento sobre os determinantes sociais da saúde e sobre o modo como atuam 

para determinar diferenciais de saúde em populações estão fartamente documentados na 

literatura científica. Isso abre espaço para que as análises epidemiológicas possibilitem a 

atuação sobre as causas fundamentais das iniquidades em saúde por parte dos gestores públicos, 

sejam eles da saúde ou de áreas externas ao setor. 

Este estudo se debruçou sobre os determinantes sociais da saúde relacionados aos 

estratificadores sociais, bem como sobre a mortalidade, com medidas agregadas por setores 

censitários e bairros do município de Natal-RN, mostrando uma desigualdade acentuada entre 

as áreas da cidade. A renda média domiciliar per capita, a proporção de alfabetizados e a 

proporção e domicílios de baixa renda apresentaram resultados diferentes entre os bairros, 

revelando piores condições socioeconômicas nas áreas correspondentes às regiões 

administrativas norte e leste da cidade. Padrão semelhante pode ser observado para a 

mortalidade, medida em média de anos vividos e média de anos potenciais de vida perdidos. 

Os resultados apontaram que um bairro com melhores condições socioeconômicas pode ter 

cerca de 75 anos na média de anos vividos, enquanto um bairro da zona leste da cidade, que 

abriga as piores condições socioeconômicas, não ultrapassa a média de 50 anos. 

Na análise desagregada por grupos de causas de mortalidade, pode-se observar que os 

bairros com piores indicadores socioeconômicos apresentavam maiores médias de anos 

potenciais de vida perdidos em todos os três grupos de causas estudados. Esses dados sugerem 

que, de fato, as áreas periféricas da cidade vivenciam a tripla carga de doenças: apresentam 

maior mortalidade precoce para o grupo de causas de doenças infecciosas e parasitárias, bem 

como as causas maternas, infantis e perinatais; experimentam morte precoce pelas doenças 

crônicas não transmissíveis; e sofrem com as causas externas. Esse último grupo de causas, no 

entanto, se destacou pela elevada média de APVP nos bairros periféricos, sugerindo que a 

violência nessas áreas demanda ações prioritárias voltadas para o seu enfrentamento. 

A criação do Índice de Iniquidade em Saúde (IIS) buscou contemplar todas essas variáveis 

em um único indicador, fornecendo subsídios para os formuladores de políticas setoriais da 

saúde e intersetoriais, dado que inclui estratificadores sociais como renda e escolaridade. A 

primeira tentativa de incluir todos os indicadores, mesmo a média de APVP por grupos de 

causas, gerou a exclusão de cerca de um terço do total de setores analisados. A alternativa 

encontrada foi retirar as médias do grupo de causas do modelo, o que reduziu o ajuste do 
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modelo, ao mesmo tempo em que gerou um índice para a quase totalidade dos setores. 

A análise fatorial por componentes principal foi utilizada para o cálculo do IIS, sendo 

validada pela análise de cluster, apresentando melhor ajuste quando realizado para três 

agrupamentos. Os resultados da análise de consistência entre os métodos, com boa correlação 

entre eles, permitiram a espacialização do IIS para três categorias, tanto de bairros como de 

setores censitários. 

O resultado da espacialização do IIS seguiu o padrão determinado pela segregação 

socioespacial do município de Natal-RN, com as áreas de pior índice de iniquidades em saúde 

se concentrando nas zonas periféricas das zonas leste e norte da cidade. Se o processo histórico 

de ocupação territorial auxilia na compreensão dessa distribuição do IIS na cidade, os gestores 

públicos devem utilizar as evidências para transformar a realidade da desigualdade em saúde, 

determinada, entre outras coisas, pela desigual distribuição da renda, da diferença na 

escolarização e na segregação da população pobre da cidade. 

Infelizmente não foram utilizados dados sobre a ocupação, deixando incompleta a análise 

dos principais estratificadores sociais – renda, ocupação e escolarização. O principal fator para 

a ausência dessa variável é a indisponibilidade de dados que permitam a classificação das 

ocupações e seus gradientes sociais, tal como estão disponíveis em outros países. Outros 

estratificadores também não foram utilizados, como gênero e raça/cor, mas como opção 

metodológica. 

Uma limitação adicional do estudo foi a ausência de uma análise que considerasse outros 

níveis de mensuração dos determinantes sociais na cidade de Natal. Ao não utilizar variáveis 

no nível individual, perde-se a chance de avaliar o fenômeno de modo a isolar os efeitos das 

variáveis medidas em cada nível. A despeito desse fato, os dados apresentados no estudo servem 

para apontar caminhos através dos quais os formuladores de políticas podem minimizar os 

efeitos das iniquidades sociais sobre a saúde, priorizando as áreas com piores índices.  

O cenário descrito sugere que as ações sejam elaboradas intersetorialmente, uma vez que 

os determinantes intermediários da saúde demandam a iniciativa de outras áreas 

governamentais. Ao mesmo tempo em que os dados exigem uma articulação mais ampla do 

setor saúde, outros elementos alertam para a necessidade de melhorias intra-setorial. Os dados 

de mortalidade obtidos junto à Secretaria Estadual de Saúde Pública, por exemplo, não 

apresentam qualquer tipo de padronização nos campos relacionados aos endereços, limitando a 

análise dos dados e, consequentemente, as ações de vigilância em saúde.  

Avançando na melhoria da qualidade dos dados e investindo na proposição de políticas 
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que visem à redução das iniquidades em saúde, espera-se que o município de Natal-RN supere 

a segregação socioespacial da população, historicamente construída, e efetivamente reduza seus 

efeitos sobre a saúde, especialmente a dos mais pobres. 
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