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DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE – DSS

 

Entende-se por Determinantes Sociais de Saúde (DSS) fatores sociais, 
econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que 
influenciam na ocorrência de agravos à saúde e de seus fatores de risco. Em 
conceito mais curto, apresentado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
DSS seriam as condições sociais que as pessoas vivem e trabalham.
Ao longo da história, caminhou-se para um consenso que evidencia a importância 
dos DSS na situação de saúde da população. Para isso foram analisados os 
conceitos de saúde e doença ao decorrer dos anos, e a influencia de alguns fatores 
na situação de saúde. 
Nos meados do século XIX predominava a teoria miasmática, pela qual se tornou 
possível explicar as importantes mudanças que ocorriam a nível social quando 
analisadas as práticas de saúde, práticas essas associadas a um processo de 
urbanização e industrialização que ocorria naquele momento. 
Nas últimas décadas do século XIX, Koch e Pasteur afirmam um novo paradigma 
para a explicação do processo saúde-doença através do estudo da bacteriologia, 
e juntamente com a evolução desse conceito, são definidos os determinantes 
sociais de saúde.
Inúmeros modelos foram propostos para estudar os determinantes sociais, porém 
o mais utilizado é o de Dahlgren e Whitehead, que dispõe os DSS em camadas de 
uma meia esfera, onde os determinantes individuais se encontram mais próximos 
do centro enquanto os macrodeterminantes se localizam na camada mais distal. 
Os indivíduos, com suas características individuais, estão na base do modelo. Na 
camada mais interna estão os comportamentos e os estilos de vida individuais. 
A camada seguinte traz a influencia da comunidade e das redes sociais as 
quais os indivíduos estão inseridos. No nível seguinte estão representados os 
fatores relacionados as condições de vida e trabalho, como alimentação, acesso 
a educação, saúde, emprego, serviços essenciais como saneamento básico, 
habitação. E enfim, no ultimo nível estão as condições econômicas, culturais, e 
ambientais em geral, que são os macrodeterminantes.
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A análise dos determinantes sociais de saúde tem como objetivo a ampliação das 
políticas públicas para redução das iniqüidades e avanço das políticas de saúde. 
Além do conceito epidemiológico de fator de risco, é necessário compreender a 
determinação social de saúde como um conceito amplo, político, que envolve a 
caracterização dos conceitos saúde-doença mediante os modos de convivência 
do indivíduo que vive em comunidade.
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