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The world, its North and its South 



Determinantes das Condições de Saúde e Percepção 
de Risco por Indivíduos e Sociedade



Alguns Conceitos Básicos

• [1] Determinantes das Condições de Saúde 

• [2] A Constituição da Evidência a Elaboração 
de Políticas e Ações sobre a Saúde



Alguns Conceitos Básicos

• [3] Desigualdade versus Pobreza

• [4] Medindo as desigualdades: absoluto 
versus relativo

• [5] Desigualdades vs. Iniquidades em Saúde: 
do local ao global



As condições de saúde - situação 
atual e tendências

• A Fome e a desnutrição

• A mortalidade infantil e a expectativa de vida

• As doenças infecciosas

• A doenças crônicas e a epidemia de obesidade

• As diversas formas de violência



Infant Mortality Rates









São Paulo



Brasil





Life Expectancy at Birth

Years







US



Estimated TB incidence rates, 2013

Dengue Transmision



Estimated TB incidence rates, 2013

Dengue Transmision

Infectious Diseases





Thomas McKeown (1912-1978)



Obesity in the World



Homicide mortality Rate

Armed Conflicts



Determinantes das Condições de Saúde e Percepção de 
Risco por Indivíduos e Sociedade



A dinâmica demográfica e os 
efeitos na saúde

• Crescimento populacional – Malthusianismo 

desacreditado?

• Envelhecimento- Até quando podemos viver? E viver 

saudável?

• Migrações – o capital e as mercadorias migram porque 

não os seres humanos?

• Urbanização – as cidades e a complexidade dos sistemas 

sociais



Between 1950 and 2009 the world population increased by a 
factor of 2.65, from 2,560 million to 6,800 million.
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Urbanization



Os determinantes sociais da saúde

• As desigualdades sociais (do local ao 
internacional)

• O acesso as necessidades básicas 
(saneamento, habitação, educação etc)

• As políticas sociais 



Mapa da Desigualdade
Coeficiente de GINI 

The Gini index is a measure of 

statistical dispersion and is used as a 

measure of inequality of wealth (eg. 

income) distribution. It varies from 0 to 

1, where a value of 0 corresponds to 

perfect equality and a value of 1 

corresponds to perfect inequality









Taxas de Analfabetismo

Índice de Desenvolvimento Humano





As Politicas Sociais e a Saúde

This  Report is a new international 

mandate to reinforce research and actions 

on social determinants of health by public 

health researchers and professionals







As transformações ambientais e 
tecnológicas e os persistentes e os 

novos riscos sobre a saúde

• A transição dos riscos - os riscos se globalizam

• Porque persistem riscos reconhecidos – o caso 
do fumo

• A revolução tecnológica e a emergência de 
novos riscos 

• A emergência da resistência  antimicrobiana

• As mudanças climáticas e as incertezas do 
futuro





Why persist recognized risks - the case of smoking



The technology revolution and emergence of new risks



Emissão per - capita de gases do efeito estufa



Barros et al 2012
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Respostas

• Respostas das agências internacionais (MDGs, 

SDGs, International Health Regulations-IHR, The United 
Nations Framework Convention on Climate Change, WHO
Framework Convention on Tobacco Control, Global action 
plan on antimicrobial resistance, Global Plan of Action on 
Social Determinants of Health etc)

• Respostas locais/nacionais
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Foreword by Willy Brandt, 1979



This  Report is a new international mandate 

to reinforce research and actions on social 

determinants of health by public health 

researchers and professionals





Algumas reflexões finais

• Desigualdades vs. Iniquidades

• Tecnologia médicas vs. Políticas 
Sociais/Ambientais
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Algumas reflexões finais

• Desigualdades vs. Iniquidades nacionais e 
globais

• Tecnologia médicas vs. Políticas 
Sociais/Ambientais
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