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POLÍTICAS PÚBLICAS

erar informações e conhe-
cimentos sobre determi-
nantes sociais da saúde,
contribuir para a formula-
ção de políticas que con-

siderem seus efeitos positivos e nega-
tivos sobre a saúde e mobilizar
diferentes instâncias do Governo e da
sociedade para enfrentar as desigual-
dades sociais. Esses são os principais
eixos de atuação da Comissão Nacio-
nal sobre Determinantes Sociais da Saú-
de (CNDSS), instituída recentemente
por decreto do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.

O coordenador da Comissão é o
sanitarista e presidente da Fiocruz, Pau-
lo Buss.  A Comissão tem representan-
tes de diferentes segmentos da socie-
dade brasileira.  De acordo com os
especialistas, as condições econômica
e social refletem a saúde e a doença
de um povo. Para se ter uma idéia, a
mortalidade infantil no Brasil atinge
uma média de 25 por mil nascidos vi-
vos (NV), no entanto, enquanto em al-
guns municípios do Sul e Sudeste tal
taxa não passa de dez por mil, em áreas
mais pobres, como no Nordeste, os ín-
dices ultrapassam 50 por mil NV.

Esse é apenas um exemplo de
como falhas na distribuição de renda
prejudicam a saúde da população. E,
ao contrário do que se imagina,

Determinantes
da saúde

não apenas as classes pobres são
afetadas: um estudo comparativo
entre estados dos Estados Unidos re-
velou que indivíduos vivendo em lu-
gares com alta diferença social têm
saúde pior do que aqueles que vi-
vem em locais mais igualitários. Isso
indica que grupos de renda média
em países com grandes diferenças
de renda vivem pior do que gru-
pos de renda até mesmo inferior,
que habitam países mais igualitá-
rios.

A Comissão é composta por
representantes de vários segmen-
tos da sociedade, como o médi-

co Adib Jatene, a cantora Sandra
de Sá, a atriz Lucélia Santos, o presi-
dente da Federação das Industrias do
Rio de Janeiro, Eduardo Eugênio
Gouveia, o reitor da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, Aloísio Teixeira,
o consultor da OMS, Cesar Victora, o
cartunista Jaguar,  o advogado Dalmo
Dallari, a professora da USP Elza
Salvatori Berquó, um dos fundadores
do Centro Brasileiro de Estudos de Saú-
de (Cebes) e da Associação Brasileira
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
(Abrasco), Jairnilson Paim, o secretá-
rio-executivo do Instituto de Estudos da
Religião (Iser) e secretário-executivo do
Viva Rio, Rubem César Fernandes, o
escritor e médico Moacyr Scliar, o
diretor da entidade ambientalista Ami-
gos da Terra, especialista em questões
amazônicas, Roberto Smeraldi, a psi-
cóloga e doutora em ciência política
da Fundação Getúlio Vargas  Sônia
Maria Fleury, a coordenadora nacional
da Pastoral da Criança, Zilda Arns, e a
reitora da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, Ana Lúcia Gazzola.
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