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INTRODUÇÃO
O estudo das desigualdades e estratificação social pauta-se em indagações sobre a
estrutura diferencial de acesso a recursos, exposição a risco e chances de vida, incluindo a
saúde, sobre grupos e indivíduos segregados pela: raça, gênero e status socioeconômico.
Abordagens acerca das desigualdades em saúde, baseadas em questões sociais, vem sendo
destacadas por diversos pesquisadores (Cockerham, 2007; Leão, 2009; Annandale, 2010;
Phelan et. al., 2010; Santos, 2011; Chor, 2013; Brown et. al., 2016). Em tais
argumentações, alguns teóricos afirmam que as conquistas da saúde pública e a elevação
nos índices de esperança de vida não devem mascarar a distribuição desigual da saúde e
da doença entre os indivíduos. Fatores que influenciam diretamente as chances de uma
melhor qualidade de vida das pessoas estão relacionados com a maneira em que estruturam
sua vida social e variam de acordo com gênero, raça e status socioeconômico.
Alguns estudiosos destacam que uma abordagem apenas biomédica não é capaz de
abranger as desigualdades sociais em saúde (Cockerham, 2007; Phelan et. al., 2010). Por
um longo período, as pesquisas na área da saúde atribuíam aos fatores sociais influências
distantes ou coadjuvantes nesse processo e não como causas diretas, como se a causa da
doença só pudesse ser relacionada às características bioquímicas que agem sobre o
organismo (Cockerham, 2007). Entretanto, há alguns anos uma mudança de modelo na
epidemiologia social vem sendo desenhada, no sentido de reconhecer os atributos causais
da estrutura social (Cockerham, 2007; Phelan et. al., 2010).
Atribuir a causalidade da saúde a fatores sociais é considerar que estes podem
moldar a suscetibilidade, o risco de exposição, o percurso e o resultado das doenças. As
condições sociais formam “causas fundamentais” da doença conforme determinam
controle desigual de recursos, que podem minimizar ou evitar os riscos e/ou as
consequências das doenças, afetando assim múltiplos resultados de saúde por mecanismos
ou trajetórias de risco que são reproduzidas no tempo (Tilly, 2006; Phelan et al., 2010).
As chances de saúde refletem uma incorporação mental e física das divisões sociais,
já que elas interferem no funcionamento e no bem-estar físico e mental, assim como na
vulnerabilidade à doença. Ou seja, espelham a desigualdade de oportunidades para
realização do bem-estar individual (Grusky, 2000). O foco sobre como a estrutura social
influencia nos resultados de saúde emerge e coloca em destaque as noções de gênero, raça
e status socioeconômico. A compreensão sobre a distribuição das chances de saúde deve
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ponderar as características específicas dos condicionamentos destas categorias de análise
social, voltando-se em específico para o efeito multidimensional de tais categorias na
produção dos arquétipos de doença e saúde.
Desta forma, acreditamos assim que gênero como uma categoria construída para
diferenciar socialmente as pessoas possa ser uma categoria que exerça grande influência
sobre a desigualdade em saúde, ainda mais quando associada às variáveis de raça e status
socioeconômico (Ellen, 2000). Nossas hipóteses baseiam-se no pressuposto de que a
estratificação por gênero esteja associada tanto aos diferenciais de autopercepção de saúde,
quanto aos diferenciais de doença crônica (Payne, 2006); e ainda que tais diferenciais
sejam mediados por outros fatores sociais e variem conforme as macrorregiões
demográficas do Brasil (Cockerham, 2007; Phelan et. al., 2010).

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL E DESIGUALDADE EM SAÚDE
Paradoxos da saúde
Apesar das melhorias na situação socioeconômica das mulheres e dos negros, as
disparidades de gênero e raciais nas taxas de mortalidade e morbidade ainda persistem. Na
verdade, as disparidades em saúde se estendem ao longo da vida, apesar dos avanços na
tecnologia médica e ao maior acesso aos serviços de saúde (Williams et. al., 2005).
Estudos vêm demonstrando que raça, gênero e status socioeconômico são
categorias que preveem a diferença na distribuição da doença, na incapacidade funcional
e nos riscos de morte na sociedade (Chor, 2013; Santos, 2011). A literatura demonstra que,
ao analisarmos a desigualdade em saúde, temos que os fatores socioeconômicos são fortes
preditores de saúde, de longevidade ou de doença e ocupa na sociologia médica e da saúde
um espaço de análise substancial. Ressalta-se que a existência de “outras hierarquias de
saúde e mortalidade com respeito a variáveis sociais como idade, gênero e raça, e o poder
explanatório de status socioeconômico é demonstrado quando ela interage com estas outras
variáveis para produzir diferenças além daquelas já produzidas” (Cockerham, 2007: 75).

Desigualdades de gênero em saúde
Estudos acerca das desigualdades de gênero em saúde já são bem consolidados.
Apesar das mulheres terem maior expectativa de vida, ao comparar com os homens, elas
também apresentam maiores taxas de morbidade, menor qualidade de vida, piores índices
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de saúde autoreportada, maiores taxas de doenças crônicas não fatais e maior probabilidade
de apresentarem algum tipo de mobilidade funcional (Annandale, 2010). Contudo, os
efeitos da masculinidade no comportamento de saúde dos homens levam estes a serem
mais propensos a fumar e consumir bebida alcoólica (Annandale, 2010), e também tendem
a apresentar mais baixos índices de frequência aos serviços médicos (Williams, 2003).
Parte destas diferenças em saúde podem ser atribuídas às crenças culturalmente
estabelecidas sobre a masculinidade, que desempenham um papel nos padrões de
comportamento e podem afetar os resultados de saúde (Williams, 2003). Tais fatores
explicam a pior expectativa de vida dos homens, apesar das menores taxas de morbidade.
Os argumentos mais recorrentes para explicar as diferenças em saúde entre homens
e mulheres é atribuído aos fatores socioeconômicos. Na maioria das sociedades ocidentais,
homens apresentam mais poder, prestigio e propriedade do que as mulheres (Scott, 1990,
Martin, 2004). Em geral, estes recursos são ligados a resultados positivos de saúde. Neste
viés, dados vêm demonstrando que os homens estão em posições sociocupacionais
melhores que as mulheres (Grodsky et. al, 2001). Sendo assim, podemos esperar que as
mulheres, como um grupo economicamente em desvantagem, apresentem piores
resultados em termos de saúde. Mas, isto não explica totalmente o gap de gênero nos
resultados de saúde. Pesquisas mais recentes sobre as desigualdades de gênero em saúde
pautam seus argumentos explicativos para as desvantagens de saúde das mulheres sobre
sua maior exposição ao estresse e às reduzidas possibilidades de escolhas devido aos
arranjos institucionais e familiares (Mullings et. al., 2001). Além das mulheres negras
experimentarem disparidades muito maiores nos indicadores de saúde (Williams, 2003).

A construção social de gênero na saúde
Estudos vêm demonstrando a relação existente entre a construção social de
comportamentos diferenciais por gênero e seus impactos sobre a saúde (Aquino et. al.,
1992; Villela et. al., 2005; Payne, 2006; Cockerham, 2007; Annandale, 2010). Evidenciouse assim que os homens são mais propensos a se envolverem em estilos de vida pouco
saudáveis, mas também têm mais acesso a recursos que podem promover a saúde; enquanto
as mulheres se mostram menos propensas a assumir comportamentos de risco e maior
probabilidade de procurar serviços médicos. Contudo, a saúde delas é mais prejudicada
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por apresentar recursos mais pobres e dificuldade de acesso aos serviços de cuidado à
saúde, o que inviabiliza o atendimento de suas necessidades (Payne, 2006).
Doyal (1995) destaca que os protótipos de saúde e de doença de mulheres podem
ser explicados de acordo com as atividades habitualmente desempenhadas por elas; sendo
que a vida das mulheres é diferente da vida dos homens no que tange aos papéis sociais e
tarefas desempenhadas – como o trabalho doméstico, a educação dos filhos e a reprodução.
De acordo com a autora, “os efeitos acumulados desses vários tipos de trabalhos
constituem as principais influências no estado de saúde das mulheres” (Doyal, 1995:22).
Em paralelo a tal problematização, existem questões que somente uma genealogia
do saber científico poderá revelar. Nesse resgate, constata-se que a doença é também uma
construção social, e principalmente a doença feminina. O tipo ideal de um ser humano sem
patologias sempre foi idealizado como o homem branco de classe alta; sendo assim, quanto
mais se afasta desse paradigma, mais doente se parece (Ehrenreich et. al., 2003).
Tal construção é resultado de uma luta no campo da saúde entre os séculos XIX e
XX, no Ocidente, quando as curandeiras e parteiras eram majoritárias no tratamento da
saúde. Nesse momento, a medicina, a biologia e as ciências psi – psicologia e psicanálise
–, masculina, branca e de elite, constituíram-se, na modernidade, como campo de saber e
poder e consolidaram proposições importantes sobre comportamento humano, acusando
as curandeiras de ousadia de – na condição de mulher – querer praticar a cura. Acusadas
de se apoderarem ilegalmente da profissão sob punição, pois, “se uma mulher ousa curar
sem ter estudado, é bruxa e deve morrer” (Ehrenreich et. al., 2003:51).
No mundo moderno, as mulheres eram a própria dúvida, uma anomalia quando
consideradas a partir do ponto de vista do agitado mundo industrial. Neste momento, elas
não poderiam ser incluídas no mundo masculino, o mundo do trabalho, mas também não
cabiam mais em seu lugar tradicional da fabricação dos alimentos e de todo o ambiente
doméstico, já que, quando a produção entrou na fábrica, o ambiente doméstico ficou apenas
com as atividades pessoais mais biológicas: comer, reproduzir, dormir e cuidar das
crianças; dividindo então a vida em duas esferas: uma pública, de interesse ditado pelo
mercado; e uma privada, de relações íntimas e de vida biológica individual (Arendt, 1997).
Do ponto de vista masculino do século XIX, a “questão da mulher” era um
problema de controle social: a mulher tinha se tornado um tema, um problema social que
deveria ser investigado. A mulher aparece inevitavelmente como estranha, misteriosa. Ela
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vive (ou ao menos supunha-se que vivesse) no “outro” setor, o da vida privada, que, visto
do mercado, parece um lugar antiquado, pré-industrial, uma terra de espelho, na qual
inverte tudo o que é normal no “mundo real” dos homens (Ehrenreich et. al., 2003).
As características biológicas fundamentais, então, entraram no campo da política e
numa estratégia geral de poder e controle social, o que Michel Foucault denominou de
biopoder (2008). Os mecanismos de poder começaram assim a ser parte também das
relações familiares e sexuais, exigindo o surgimento de técnicas de vigilância que
perpassem os campos da medicina, psicologia, entre outros.
Sob essa perspectiva, começa-se então uma investigação científica sobre as
mulheres, sendo que os médicos iniciaram a discussão pelo papel da medicina como um
paradigma da autoridade profissional. E assim, uma nova ciência, a ginecologia, surgiu no
século XIX para estudar esse estranho território e concluiu que o corpo feminino não
apenas era primitivo, mas também, muito patológico (Ehrenreich et. al., 2003).
De fato, no século XIX, a Inglaterra e os E.U.A. sofreram de uma síndrome que
fazia as mulheres doentes, sem conhecimento das causas. O que posteriormente foram
diagnosticadas como depressão. O fato é que o clima sufocante do romantismo sexual da
época gerou uma espécie de hipocondria nervosa. E, com isso, tornou-se um status para as
mulheres das classes média e alta aparentarem a melancolia da doença.
Uma das estratégias para legitimação das intervenções do novo campo médico em
todas as dimensões do bem-estar físico e psicológico humano era a afirmação de que as
mulheres não eram aptas a curar, pois são, por definição, frágeis e doentes. Como exemplos
dessa construção, podemos destacar: a feminilidade vista como doença, como descrito
acima, e a maternidade como patologia, através da indisposição feminina nos períodos
menstruais, o parto visto como patológico e, finalmente, a menopausa, descrita pela
literatura da época como uma doença terminal (Ehrenreich et. al., 2003).
Entretanto, as mulheres pobres não eram consideradas como doentes e nem vistas
a partir de suas doenças, apesar de elas realmente sofrerem mais que as mulheres de classes
média e alta com algumas enfermidades. Na sociedade industrial é colocado sobre a mulher
de classe média e alta o título de doente, já que sua fragilidade combinava perfeitamente
com seu enorme recato, refinamento e sensibilidade. Já as mulheres pobres eram robustas,
tanto quanto supostamente grosseiras e sem recato (Ehrenreich et. al., 2003).
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Com a abertura para o Estado de bem-estar, a doença deixa de ser compreendida
naquela categoria que ainda era muito sólida, muito consistente, dentro do pensamento
médico e da prática médica, que é a noção de “doença reinante”, principalmente em relação
às mulheres, e passa a fazer parte das novas funções do Estado, com a regulação da saúde
da população e dos índices demográficos (Ehrenreich et. al., 2003; Foucault, 2008).
A partir desse resgate, pautado em uma genealogia do campo do saber científico
acerca das relações de gênero e saúde, destacamos que ainda hoje sexo/gênero interage
com outros tipos de desigualdades, incluindo, em particular, status socioeconômico/classe
social e raça, afetando a saúde de homens e mulheres (Payne, 2006; Doyal, 1995).
Podemos perceber, então, que os diferenciais do estado de saúde começam a ser
pensados entre grupos que são definidos por características sociais, como: posição
ocupacional, raça, gênero e nível educacional.
A vasta literatura já deixa claro que a tarefa atual não é mais simplesmente
documentar as desigualdades de gênero em saúde, mas compreender as razões por que
estas se dão (Black et. al., 1988; Dahlgren et. al., 1995; Marmot et. al., 1995).

Desigualdade de gênero em saúde no Brasil
Os fatores que geram diferenciais em termos de saúde entre homens e mulheres
foram brevemente discutidos nas seções anteriores, como, por exemplo, o estilo de vida.
Entretanto, essa distinção vai muito além, já que a doença nas mulheres sempre foi algo
naturalizado e essencializado.
Aqui, o papel das mulheres na saúde deve ser discutido para examinarmos a
configuração de gênero no campo da saúde. A aproximação da mulher com o campo da
saúde e a concomitante marginalização do homem nesta área não devem nos dar um falso
entendimento de privilégio feminino, pois não é por essa proximidade que as mulheres têm
sua saúde mais cuidada, já que tendem mais a cuidar dos outros membros da família do
que da própria saúde. Entretanto, sua proximidade pode torná-las mais conscientes com a
questão da saúde, o que não acontece com os homens (Vilella et. al., 2005).
No Brasil, muitos avanços no que tange aos direitos no atendimento à saúde foram
garantidos a partir da Constituição Federal de 1988, com o movimento social da reforma
sanitária, que contou com a grande atuação de mulheres, entre outros grupos. Elas lutavam
principalmente em uma vertente de engajamento vinda da promoção do Programa de
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Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Contudo, após a promulgação da
Constituição e as dificuldades para implementação do PAISM, houve um enfraquecimento
dessa luta e tal programa foi relegado a prioridade secundária (Villela et. al., 2005).
Quando implementado, foi feito de forma diferenciada, conforme os Estados e
regiões do país, devido a resistências políticas, não conseguindo reduzir índices de
esterilização feminina e sendo corrigido hoje em dia por outras medidas menos pontuais
quanto ao direcionamento às mulheres, através dos espaços de atenção à saúde
descentralizada, como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); fato que
desfavorece o tratamento de parcelas da população que apresentam características
sociodemográficas específicas, como mulheres, idosos e adolescentes (Doyal, 1995).
No PACS, a comunidade acaba por reproduzir as categorias e hierarquias sociais
que são naturalizadas na vida social. Dessa forma, a discussão para as necessidades de
categorias específicas acaba por ser substituída em uma lógica territorial. E assim, com as
demandas regionalizadas e descentralizadas, os espaços na agenda nacional para uma
demanda elaborada em torno de gênero ficaram escassos (Vilella et. al., 2005).
Três anos após a implementação do PACS, surge uma nova política pública, com
o objetivo de substituição deste, que é o Programa Saúde da Família (PSF). Pautado ainda
em uma abordagem territorial, mas agora não no comando da comunidade, mas sendo estes
agentes pautados sob uma perspectiva tecnicista, de modo a atender melhor às demandas
de saúde, com uma ligação direta entre o Estado e as comunidades, em uma abordagem
em que o Estado pauta-se na integralidade, descentralização, universalização e
territorialidade, priorizando a família (Vilella et. al., 2005).
O foco do PSF na família é problemático para se pensar e tratar de gênero, pois
“família é um conceito que esconde a questão de poder, enquanto gênero a aborda
explicitamente, tornando-se um eixo fundamental para interpretação” (Villela et. al.,
2005:80).
Logo, as mulheres assumem o papel de cuidadoras de seus familiares. E, dessa
forma, se autoatribuem, com naturalidade, as tarefas e o discurso relacionados à saúde
(Villela et. al., 2005), como, por exemplo, o papel de mãe, mesmo quando não
acompanhadas de filhos. Assim, é exigida da mulher a disponibilidade de tempo para se
dedicar ao cuidar, como se seu tempo fosse mais disponível do que dos homens.
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Nesse contexto, os homens não são motivados a irem nos centros de saúde, porque
são espaços ocupados paulatinamente por mulheres (Villela et. al., 2005). Estudos
demonstram que eles, quando os frequentam, ficam do lado de fora até serem atendidos.
Ou vão apenas para acompanhar as mulheres com seus filhos recém-nascidos (Vilella et.
al., 2005). Contudo, as camadas populares apresentam mais incidência à saúde do que
outras camadas sociais, inclusive os homens. Estes então recebem tratamentos
diferenciados nos centros de saúde, vistos como a autoridade da família, reforçando a
continuidade de confrontos de poder e referência a um modelo idealizado de família.
Assim, as mulheres, estão em desvantagem em relação ao acesso à saúde, e
incluídas como atrizes principais, uma vez que: configuram a maioria dos trabalhadores da
saúde, exceto os médicos, e em especial as trabalhadoras que estão próximas aos cuidados
básicos dos pacientes, e que ainda coincidem com o seu baixo status social em termos de
renda; são interlocutoras dos especialistas e do Estado; acumulam a experiência como
grávidas e parturientes, e isso lhes dá prioridade nas políticas públicas nas ocupações
relacionadas a esses serviços; e têm culturalmente o papel de cuidadoras na família.
No que tange à saúde do homem, em 2008, foi criada a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). A necessidade da criação de uma política
de saúde específica para o público masculino se deu, por um lado, ao aprofundamento da
crítica que os movimentos feministas têm feito ao machismo, o que leva a uma perda
constante, pelos homens, da posição de representante universal da espécie humana e uma
eventual invisibilidade epistemológica que essa posição atribui a eles. Por outro lado,
houve a modificação das estruturas familiares e dos padrões de masculinidade, o que
admite a emersão dos homens como consumidores de bens e serviços vistos como
femininos, como os serviços de saúde (Carrara et. al., 2009).
Contudo, a PNAISH foi criada com uma pauta na questão da disfunção erétil, o que
acaba por afirmar a necessidade da imposição de uma masculinidade, em vez de se pautar
na relevância da criação e implementação de uma política de saúde dos homens, justificada
por fatores culturais, levando a uma não procura masculina por serviços de saúde.
Essa posição paradoxal dos homens em relação à própria saúde é atribuída
principalmente à posição que ainda hoje é ocupada na hierarquia de gênero. A questão
passa a ser, então, de como a cultura da masculinidade acaba por influenciar as relações de
poder de forma concreta e que o discurso de vitimização – atribuído e destacado pela
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disfunção erétil – e paternalista incorporado à nova política contribui mais para ocultar do
que para revelar (Carrara et. al., 2009).
Diferentemente do PAISM, onde as mulheres se organizaram em um amplo
movimento em busca de saírem da condição de subordinação a que historicamente lhes
foram relegadas, os homens podem aparecer como sujeitos passivos, vista a atribuição pela
medicina e pelo Estado de uma política a eles direcionada; o que os leva a serem
representados pelos médicos e pelos formuladores e executores de uma política que em
nome deles foi implementada, mas sem sua participação efetiva.
No PNAISH, uma maneira de lidar com esse visível paradoxo de formular uma
política pública como se fosse reivindicada pelos sujeitos a ela atribuídos é o de desagregar
a categoria homem em diversas subcategoriais que foram historicamente marginalizadas
pela sociedade – índios, negros, gays, travestis, portadores de deficiências, trabalhadores
rurais, entre outras (PNAISH, 2008). Alguns estudos destacam que as mulheres parecem
formar, de modo mais simples, uma categoria unificada, e os homens não (Carrara et. al.,
2009; Schwarz, 2012); outros, demarcam que outras dimensões da vida, como raça e classe
social, estratificam tanto a vida de mulheres, quanto a dos homens (Jackson et. al., 2006).
Como uma forma de atender parcialmente as especificidades entre as mulheres,
houve um desdobramento do PAISM ao PNAISM (Programa Nacional de Assistência
Integral à Saúde da Mulher), em 2004, passando a considerar o enfoque de gênero, raça,
etnia e geracional no que tange aos direitos sexuais e reprodutivos, contemplando, de certa
maneira, os grupos minoritários.
Podemos perceber que as relações entre Estado e cidadãos e entre camadas médias
e camadas populares se apresentam como as principais perpetuadoras dessas desigualdades
que se manifestam no nível de gênero, através da família, e perpassam a questão da saúde.

Evidencias sobre estratificação de gênero e desigualdade em saúde
Pesquisas realizadas, relacionando gênero e saúde, demonstram que as mulheres
são mais susceptíveis a viver mais tempo em plena saúde do que a maioria dos homens,
mas isso varia de acordo com o país (Payne, 2006). No Brasil, há evidências de que as
mulheres têm vivido mais que os homens. E essa sobremortalidade masculina tem se dado
principalmente por causas de mortes violentas, como homicídios e acidentes de trânsito
(Aquino et al., 1992), fatores que são relacionados aos hábitos diferenciados por gênero.
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Devemos ressaltar que as mulheres, apesar de viverem mais que os homens,
suportam uma maior carga de problemas de saúde, ou seja, elas vivem mais, só que em
condições de bem-estar piores. Em todo o mundo, mulheres sobrevivem aos homens e
apresentam uma mortalidade menor, mas isso não quer dizer que elas vivem em melhores
condições de saúde (Annandale, 2010).
Esses diferenciais que interferem na saúde de homens e mulheres são a exposição
a fatores de risco, diferenças na construção da experiência do adoecimento e também de
morbidade. Além disso, as mulheres também sofrem do ônus da dupla jornada de trabalho
(Villela et. al., 2005).
Apontamentos também têm sido feitos no sentido de que as mulheres desenvolvem
mais incapacidades funcionais que os homens, além de sobreviverem mais tempo que eles
com as suas limitações (Brown, et. al., 2016), fato que pode ser explicado devido à
diferença nas doenças associadas aos homens e às mulheres que relatam incapacidade, e
por fatores comportamentais, que indicam uma maior procura das mulheres por serviços
de saúde do que os homens (Fahel et. al., 2009). Sendo assim, a expectativa de vida e as
taxas de prevalência de incapacidade funcional são maiores entre as mulheres, o que
demonstra que elas vivem mais, e também que suportam por um maior tempo e com maior
intensidade os problemas de saúde; fatores que criam uma maior desigualdade no seu bemestar e na sua condição de saúde em relação ao homem (Rieker et al., 2010)
Na comparação entre homens e mulheres em situações econômicas e sociais
similares, as disparidades de gênero relacionadas à saúde praticamente desaparecem, sendo
que a desigualdade de saúde em gênero apresenta uma relação maior com a ocupação do
indivíduo (Santos, 2011). Portanto, também é importante na análise de gênero relacionada
à desigualdade em saúde destacar a influência da classe social sobre esta categoria. Dessa
forma, as diferenças de gênero em saúde podem variar, conforme os contextos de classe.
Pessoas localizadas em posições socioeconômicas inferiores tendem a apresentar
desvantagens sobre um conjunto de fatores de riscos biomédicos, comportamentais,
psicossociais e ambientais que está ligado à relação entre as condições sociais e a doença
(House et. al., 2000).
Dessa forma, é importante destacar que devemos analisar a saúde individual e dos
grupos, pois é constatado que os estratos ocupacionais privilegiados, em sua grande
maioria, apresentam níveis mais elevados de saúde (Elo, 2009). Isso se dá uma vez que as
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desigualdades socioeconômicas perpassam a distribuição da saúde, processo este
amplamente analisado por pesquisas (Marmot et al., 1995; Elo, 2009).
Além de gênero e classe social, outros indicadores têm sido considerados como
fortes preditores de saúde. Renda é um fator importante a se analisar, pois, em determinado
grau, os impactos de outras variáveis podem ser alterados por ela (House et. al., 2000).
Estudos demonstram que, conforme o aumento da renda, vantagens são acrescentadas,
gerando ganhos imediatos e cumulativos (House et. al., 2000). Contudo, não devemos
tratá-la como uma variável intervalar, já que pequenas variações podem gerar grandes
mudanças entre pobres ao compararmos aos ricos (Krieger et. al., 1997).
Como um indicador complementar à renda, indicadores de riqueza ou bens
domiciliares têm sido utilizados, de modo a representar os ativos de capital e de poder
manifestos em âmbitos que escapam à aferição da renda (Krieger et. al., 1997; House et.
al., 2000).
Nos Estados Unidos, estudos demonstram que educação é o mais forte preditor
socioeconômico de saúde (Cockerham, 2007). Uma revisão da literatura internacional
apresenta que tal variável seria o indicador que “mais consistentemente exibe uma
associação significante com várias medidas de saúde e mortalidade por todas as causas e
por causa específica em uma ampla variedade de contextos” (Elo, 2009:557).
O tema raça e saúde, no Brasil, é controverso. Apesar de a literatura internacional
já ter demarcado importantes diferenciais no que tange à correlação entre essas variáveis
(Williams et. al., 2005), existe uma escassez de estudos empíricos que investiguem a
magnitude e a influência das desigualdades raciais na saúde/doença com dados brasileiros.
Alguns estudos realizados em nosso país apontam para a desvantagem dos mesmos
grupos raciais que já apresentam outras desigualdades sociais – como a alta mortalidade
por violência entre jovens pretos e pardos, a maior mortalidade de crianças pretas e pardas
até 5 anos de idade – o que pode também estar relacionada com a saúde da mãe –, assim
como a insatisfação, mais frequente, no atendimento a gestantes pretas (Chor, 2013).
Os achados acerca do assunto indicam que as desigualdades em saúde relacionadas
à raça refletem as desigualdades mais abrangentes na sociedade. Raça, gênero e posição
socioeconômica influenciariam a saúde dos brasileiros por meio de diferentes relações e
com intensidades diversas (Chor, 2013). Assim, a associação entre raça e saúde apresenta
como fundamento a elevada desigualdade racial de acesso a recursos socialmente
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valorativos e também as distintas posições socioeconômicas ocupadas por grupos raciais.
Contudo, é ponderado que essa mediação socioeconômica não corresponde como um todo
às diferenças de saúde em raça. “As divisões raciais geram efeitos adicionais na saúde que
independem das diferenças socioeconômicas entre os grupos” (Santos, 2011:6).
Existe um aparente consenso de que estudar as desigualdades raciais em saúde
criaria divisões sociais no Brasil em vez de evidenciá-las, o que reforçaria o determinismo
biológico (Chor, 2013). Entretanto, entendemos que tal pensamento leva a uma distorção
da abrangência de outros aspectos da discriminação ou não ajuda a compreender as origens
das desigualdades raciais em saúde no Brasil.

DADOS E MÉTODOS
O presente estudo utilizou os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – PNAD, do ano de 2008, cujo questionário suplementar investigou as
características de saúde dos moradores dos domicílios brasileiros. Esse suplemento
apresenta dados sobre o acesso aos serviços públicos e privados de saúde e aos
medicamentos, informações sobre aspectos de morbidade da população, questões acerca
das características da mobilidade ou limitação física das pessoas, realização de exercícios
físicos e características do tabagismo.
O levantamento da PNAD é realizado por meio de uma amostra probabilística de
domicílios obtida em três estágios de seleção: municípios, setores censitários e unidades
domiciliares. O desenho da amostra da pesquisa possibilita a expansão dos resultados da
amostra para o Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação e nove Regiões
Metropolitanas (IBGE, 2009). A amostra da PNAD de 2008 possui informações sobre
393.629 casos, abrangendo todos os moradores dos domicílios brasileiros, de crianças a
adultos; mas o presente estudo irá abarcar apenas a população adulta, como já citado,
definida aqui como as pessoas que possuem de 18 a 64 anos de idade completos, na data
de referência da pesquisa – setembro de 2008 –, e que tenham respostas válidas para todas
as variáveis consideradas no estudo. Dessa forma, nossa subamostra da PNAD/2008
contabiliza 38.762 casos, sendo 20.266 homens e 18.496 mulheres.

Variáveis Dependentes
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Autoavaliação do estado de saúde. Variável indicadora (dummy), onde o estado de

saúde autodeclarado como bom assume valor 0 – sendo a agregação das categorias de
“saúde muito boa” e “saúde boa”; e estado de saúde autodeclarado como não bom assume
valor 1 – agregando as categorias “saúde regular”, “saúde ruim” e “saúde muito ruim”.
Tais agregações devem-se ao fato de que, apesar de muitos estudos terem demonstrado a
importância da autoavaliação como uma medida do estado de saúde geral, já que esta se
mostra associada à mortalidade e ao uso de serviços de saúde, além de ser indicador que
captura a saúde média da população e não apenas os fatores de risco, é questionada quando
se trata da aplicação em países em desenvolvimento; já que pessoas em desvantagem social
podem não perceber ou desconhecer o seu verdadeiro estado de saúde (Dachs et. al., 2006).
Dessa maneira, a autoavaliação foi tratada como variável binária, buscando lidar com a
distribuição assimétrica das respostas.


Doença crônica. Índice criado, baseando-se no trabalho de Muniz (2012), onde a

variável qualitativa “doença crônica” assume forma contínua. Tal índice foi definido de
acordo

com

a

seguinte

equação: ∑𝑛𝑖=1

𝐷𝑖 .𝑛
̅̅̅
𝐷𝑖
̅̅̅
𝐷𝑖

, onde Di é igual a 1 quando o indivíduo possui algum tipo de doença crônica i (coluna ou
costas, artrite ou reumatismo, câncer, diabetes, bronquite ou asma, hipertensão, doença do
coração, doença renal crônica, depressão, tuberculose, tendinite ou tenossinovite, cirrose);
e

0

se

o

indivíduo

não

possui

nenhuma

doença

crônica

i.

Enquanto

é o percentual de pessoas na PNAD/ 2008 com alguma doença crônica i; e n é o número
absoluto de doenças crônicas que a pessoa possui. O índice varia entre 0 e 28,14 entre os
homens; e entre 0 e 21,18 entre as mulheres. Sendo que 0 significa que a pessoa não possui
doença crônica, e, quanto mais próximo de 28,14 para os homens e 21,18 para as mulheres,
mais doenças crônicas o indivíduo possui.

Variáveis Independentes


Gênero. Com o objetivo de lidar com os termos interativos entre as variáveis

independentes de controle e a variável teste, o banco de dados foi dividido entre homens e
mulheres, sendo que as estimações dos modelos de regressão foram realizadas em separado
para cada um dos gêneros; pois acredita-se que a interação ocorre quando a associação
entre a variável independente de teste e a variável dependente se diferencia na forma ou
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força nos distintos níveis e/ou categorias de alguma outra variável independente de
controle, na qual apresenta interação (Annandale, 2010).
Dessa forma, considerando que há interação entre: gênero e raça/cor; gênero e SSE;
gênero e região, não a mensurar no modelo explicativo de regressão gerariam estimativas
enviesadas referentes a gênero, raça/cor, SSE e região (Santos, 2009). Acreditamos nessa
afirmativa, uma vez que pesquisas nacionais e internacionais vêm destacando que raça,
gênero e status socioeconômico são categorias demarcadoras de status social que preveem
a distribuição diferencial de doenças, incapacidade funcional e morte na sociedade (Aquino
et. al., 1992; Williams, 2005; Santos, 2011; Chor, 2013). Outros autores chamam a atenção
para as desvantagens de saúde que podem se dar devido à desigualdade acumulada e
persistente entre essas categorias de análise, e, dessa forma, salientam a interação entre
essas variáveis como um potencial explicativo que ajuda a entender a situação de certos
grupos desfavorecidos em saúde (Weber et. al., 2003; Jackson et. al., 2006).
Referente a gênero e raça, podemos destacar que são categorias ligadas a um poder
social, ou seja, a um nível de poder nas relações sociais e no bem-estar material, o que
diferencia diretamente o cuidado com a saúde (Williams et. al., 2005). Ao que tange tanto
gênero e SSE, quanto a gênero e região, vale demarcar que homens e mulheres apresentam
diferenciais em saúde não apenas entregêneros, mas também intragêneros (variação da
saúde entre mulheres ou homens por SSE e por região) (Santos, 2011).

Variáveis de Controle
Raça/Cor. Variável indicadora (dummy), onde não branco = 0 e branco = 1. A primeira
categoria inclui pessoas que se autoidentificaram como brancas e amarelas; enquanto as
identificações de parda, preta e indígena fazem parte da segunda categoria.
Idade. Variável contínua que indica os anos de idade de cada indivíduo, com recorte apenas
para a população adulta, de 18 a 64 anos completos, no período de referência da pesquisa
(setembro, 2008).
Educação. Variável contínua que vai de 0 a 17 anos ou mais de estudo alcançado pelo
próprio indivíduo. Essa é uma variável importante ao se tratar de saúde, pois, além de ter
uma relação direta com o status socioeconômico e o rendimento familiar, ou seja, quanto
maior o nível educacional, maiores são as chances de ocuparem o topo da pirâmide SSE e
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terem maiores rendimentos, também é um importante indicador de acesso a informações
indispensáveis para o cultivo de uma boa qualidade de vida.
ISEI. Variável contínua que representa o índice de status socioeconômico das ocupações
(International Socioeconomic Index of occupational status), elaborado a partir dos códigos
ocupacionais da International Standard Classification of Occupations – ISCO 88
(Ganzeboom et. al., 1992). É um índice criado através de uma ponderação de
características socioeconômicas – normalmente, educação e renda – dos indivíduos
inseridos em uma determinada ocupação. De modo a ser representativo aos dados do
Brasil, convertemos os códigos ocupacionais do IBGE para ISCO 88 e posteriormente para
o ISEI. Esse índice varia de 16 a 90, onde quanto mais próximo dos 90, mais perto do topo
da pirâmide ocupacional. A associação existente entre a posição social e a saúde já foi
amplamente estudada, e os resultados demonstram que a saúde aparece tanto como
resultante de diferenças nas condições socioeconômicas, como age sobre as chances de
alcançar e manter uma boa posição social (Santos, 2011; Bratter and Gorman, 2011).
Décimos de renda familiar per capita. Variável contínua com valores de 1 a 10 construída
com grupos (decis) de renda relativa, buscando entender a relação dessa variável com
saúde, já que estudos demonstram que grande parte dessa relação encontra-se na base
inferior da distribuição de renda (House e Williams, 2000).
Bens do domicílio. Índice contínuo construído segundo a posse de bens duráveis no
domicílio.
∑𝑛𝑖=1

𝐷𝑖 .𝑛
𝐷𝑖,
̅̅̅
𝐷𝑖

Tal

índice

foi

definido

segundo

a

equação:

onde Di é igual a 1 quando o domicílio possui o bem i (telefone fixo,

geladeira, geladeira de duas portas, freezer, computador, internet, máquina de lavar, moto,
carro e se o domicílio é próprio); e 0 se o domicílio não possui o bem i. Enquanto
representa o percentual de indivíduos na PNAD/2008 que tem o bem i; e n é o número
absoluto de bens que o indivíduo possui. Esse índice varia entre 0,26 a 1,43 (Muniz, 2012).
Plano de saúde. Não possui plano de saúde = 0 e possui plano de saúde = 1.
Fumante. Não fumante = 0 e fumante = 1.
Pratica atividade física. Não pratica atividade física = 0 e pratica atividade física = 1.
Doença crônica. Índice contínuo, acima citado, aparece como variável independente no
modelo de regressão logística binário.
Autoavaliação do estado de saúde. Variável indicadora (dummy), acima citada, se torna
variável independente no modelo linear generalizado.
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Região. Variável categorizada em cinco variáveis binárias, que são: Nordeste, Norte,
Centro-oeste, Sudeste e Sul, sendo a primeira nossa categoria de referência.

Métodos de análise dos dados
Este estudo testa a hipótese de pesquisa em duas etapas. Primeiro, examinamos
como gênero está associado aos níveis de autoavaliação do estado de saúde através do
modelo de Regressão Logística Binomial. Esse modelo visa a explicar a associação de um
conjunto de variáveis na probabilidade de um indivíduo apresentar a saúde boa (Hair Jr.
et. al., 1995). E ainda, é possível observar os efeitos de variáveis independentes sobre a
variável dependente. Através da fórmula [(expβ -1) * 100] são calculados os incrementos
percentuais que o aumento de uma unidade em cada variável independente suscita na
probabilidade de um indivíduo apresentar saúde boa (Helal et. al., 2007).
A equação do Modelo de Regressão logística Binomial é:

ln[P(saúde boa=1)/ 1- P(saúde boa=1)]
= ß0 + ß1(raça) + ß2(idade) + ß3(educação) + ß4(ISEI) + ß5(decil de renda) +ß6(bens) +
ß7(plano de saúde) + ß8(fumante) + ß9(atividade física) + ß10(doença) + ß11(região) + ε

A segunda etapa de análise propõe estimar um modelo de Regressão Linear
Generalizado para verificar a hipótese de que gênero também está associado a diferenciais
no índice de doenças crônicas. Os Modelos Lineares Generalizados (GLM) podem ser
aplicados como modelos alternativos para variáveis contínuas que não presumem
normalidade, isto é, presume uma distribuição gama para a variável dependente (Agresti
et. al., 2012). Essa distribuição é necessária, já que o índice aqui criado da manifestação
de doença crônica possui valores positivos quando sua média está próxima de zero,
ocorrendo uma variação menor entre as respostas dessa variável. Nesse caso, os GLM
(assumindo distribuição gama) são aconselháveis, pois presumem uma distribuição para
variável resposta na qual o desvio padrão aumenta à medida que a média aumenta
(admitindo heterocedasticidade nos erros), ideal para o nosso caso.
O GLM foi utilizado neste trabalho para lidar com a distribuição não normal da
variável contínua “índice de doença crônica”. Essa escolha se deu uma vez que a

16

construção deste índice mensurou de maneira mais robusta a variação da presença de
doença crônica entre homens e mulheres do que em sua forma original, qualitativa.
A equação do Modelo Linear Generalizado é:
g (µ doença crônica) = ß0 + ß1(raça) + ß2(idade) + ß3(educação) + ß4(ISEI) + ß5(decil
de renda) +ß6(bens) + ß7(plano de saúde) + ß8(fumante) + ß9(atividade física) +
ß10(doença) + ß11(região) + ε

Onde, g(µ) é a função de ligação, que liga a média do índice de doença crônica às variáveis
explicativas. Em nosso caso, a função de ligação utilizada é a de identidade, que especifica
um modelo linear para a média de doença crônica.

RESULTADOS
Investigar sobre as desigualdades de gênero em saúde nas macrorregiões do Brasil,
foi a motivação deste trabalho. Como destacado, apesar das melhorias na situação
socioeconômica das mulheres, as disparidades de gênero nas taxas de mortalidade e
morbidade ainda persistem. Na verdade, as disparidades em saúde se estendem ao longo
da vida, salvo os avanços na tecnologia médica e ao maior acesso aos serviços de saúde
(Jackson and Williams, 2006). Contudo, os resultados de saúde pelas regiões demográficas
do Brasil, não apresentam um padrão de desigualdade que lhes pode ser atribuída.
Os resultados da regressão logística binária – apresentados na Tabela 1, em anexo
– demonstram que as únicas variáveis que não apresentaram efeito estatisticamente
significativo foram: o índice ISEI, no modelo 2, para o caso das mulheres; ser fumante,
para os homens, nos modelos 2 e 3, e a região Norte, no modelo 3, para mulheres. Todas
as outras variáveis independentes apresentaram efeitos sobre a variável dependente.
Podemos observar que os indivíduos brancos apresentam autoavaliação da saúde
melhor que os indivíduos não-brancos. Nos dois primeiros modelos, mulheres apresentam
melhores percentuais de autoavaliação “boa” que os homens; contudo, no modelo final,
tais valores são invertidos, sendo que as mulheres apresentam 28,7% de avaliação positiva
da saúde, enquanto homens apresentam 29,3%. Assim, devemos demarcar que, segundo a
literatura, mulheres autoavaliam sua saúde pior que os homens, por maior conhecimento
da mesma (Annandale, 2010), como mostrado nos modelos restritos. Entretanto, o cenário
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se inverte ao controlarmos por região, destacando as especificidades regionais em
associação com a saúde de homens e mulheres.
Outros fatores sociais que corroboram o referencial teórico sobre gênero e saúde
são: quanto maior a escolaridade, mais altos percentuais de saúde boa se apresentam, assim
como o índice socioeconômico, renda familiar per capita e bens do domicílio, sendo,
respectivamente, para homens 8,74%, 0,36%, 5,34% e 56,5%; e para mulheres 5,37%,
0,72%, 5,6% e 33,4%. A escolaridade e a renda se mostram como melhores preditores dos
diferenciais de saúde do que o status socioeconômico. O índice de bens do domicílio,
contudo, se traduz com maior influência, pois, quanto maior o índice de bens no domicílio,
melhor as condições de saúde de homens e mulheres.
Os anos de escolaridade e o índice de bens do domicílio apresentam porcentagens
melhores para homens que para mulheres, chegando a diferenciais entre eles de 3,37% e
23,1%, respectivamente. No que tange ao poder material, ainda apresentamos a posse de
planos de saúde, que tem um viés explicativo maior na autoavaliação da saúde dos homens,
com 18,2% de probabilidade de apresentar melhor autoavaliação do estado de saúde em
oposição a 11,9% de probabilidade das mulheres. Esse resultado pode se dar pelo menor
conhecimento dos homens do seu estado de saúde, mesmo quando têm planos privados,
do que as mulheres, ou até mesmo pela necessidade de afirmação da masculinidade, não
admitindo um estado de saúde não bom (Aquino et. al., 1992; Ehrenreich et. al., 2003).
O uso substantivo de mecanismos referentes à boa saúde mantém uma relação de
positividade com status socioeconômico, educação, renda, plano de saúde e bens do
domicílio, pois a real capacidade de investimento em bem-estar e a posse de instrumentos
como prestígio, poder e privilégio são decisivos na compra das “mercadorias” que
suplantam ou minimizam os fatores de riscos das doença (Santos, 2011).
Os fatores comportamentais analisados expressam que o hábito de fumar diminui a
probabilidade de as mulheres se autodeclararem com saúde boa em 13,8%. Essa queda
para os homens é de 7,1%, enquanto a prática de atividade física exerce uma influência
positiva nessa autodeclaração em 32,1% das mulheres e em 52,1% dos homens. Já o índice
de doença crônica nos mostra que, quanto mais doenças são apresentadas, piores os
indicadores de saúde boa, sendo de -37,6% para mulheres e -39,7% para os homens.
Justificativas acerca de tais resultados se dão no sentido de que crenças
culturalmente estabelecidas sobre a masculinidade desempenham um papel nos padrões de
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comportamento que podem afetar os resultados de saúde (Williams, 2003), demonstrando
que homens são mais propensos a fumar e consumir bebida alcoólica (Annandale, 2010),
e também tendem a apresentar mais baixos índices de frequência aos serviços médicos que
as mulheres (Rose et. al., 2000). Entretanto, esses dados não devem reduzir a importância
da desvantagem social das mulheres, elas continuam apresentando múltiplas desvantagens
na dimensão social. E mulheres negras continuam a experimentar disparidades muito
maiores nos indicadores de saúde, como demonstramos acima (Williams, 2003).
Nas análises das distinções de autoavaliação do estado de saúde por região,
percebemos que a menor diferença entre homens e mulheres se dá na região Centro-oeste,
com uma probabilidade de 28,5% para mulheres e de 28,3% para os homens de
apresentarem saúde boa. Nas demais regiões, os diferenciais se apresentam,
respectivamente, para mulheres e homens: Norte com -6,99% e -17,66%; Sudeste com
86,6% e 56,5%; e Sul com 50,4% e 24,5%; lembrando que esses valores se comparam com
a região Nordeste. A única região que apresenta valores menores de autoavaliação do
estado de saúde, ao se comparar com o Nordeste, é a região Norte. Ou seja, as regiões do
país não demonstram um padrão explicativo das desigualdades em saúde.
Os resultados do modelo de regressão linear generalizado – na Tabela 2, em anexo
– nos apresenta apenas as variáveis renda domiciliar per capita, no modelo 2, para
mulheres, e a região Norte do modelo 3, para mulheres, como as únicas variáveis que não
apresentaram efeito estatisticamente significativo. Conquanto, todas as outras variáveis
independentes apresentaram efeitos sobre a variável dependente.
Estudos internacionais e nacionais vêm demonstrando que raça, gênero e status
socioeconômico são categorias que preveem a diferença na distribuição da doença e nos
riscos de morte na sociedade (Krieger et. al., 1997; Chor, 2013; Santos, 2011). A literatura
demonstra que, ao analisarmos a desigualdade em saúde, temos que tanto o status
socioeconômico quanto a classe social são preditores fortes de saúde, de longevidade ou
de doença e ocupa na sociologia médica e da saúde um espaço de análise substancial.
Ressalta-se que a existência de “outras hierarquias de saúde e mortalidade com respeito a
variáveis sociais como idade, gênero e raça, e o poder explanatório do status
socioeconômico é demonstrado quando ela interage com estas outras variáveis para
produzir diferenças além daquelas já produzidas” (Cockerham, 2007:75).
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Em concordância com esses dados demonstramos que, em todos os modelos,
brancos apresentam chances menores de terem altos índices de doença crônica, mulheres
brancas apresentam uma queda de 96,69% em comparação com as mulheres não-brancas.
Esse indicador é ainda maior para os homens brancos, mostrando uma queda de 146,2%
na probabilidade de terem altos índices de doença crônica.
Como esperado, quanto maior a idade, maior a probabilidade de se ter altos índices
de doença crônica, sendo ínfima a diferença entre homens e mulheres. Outras variáveis
sociais, também apresentam um impacto inverso à probabilidade de apresentar altos
índices de doença crônica, como: escolaridade com uma queda na probabilidade de altos
índices de 100,3% (mulheres) e queda de 97,14% (homens); status socioeconômico com
queda de 99,8% (mulheres) e queda de 99,31% (homens); renda domiciliar per capita com
queda de 97,78% (mulheres) e queda de 91,6% (homens); e índice de bens do domicílio
com queda de 102,56% (mulheres) e queda de 180,4% (homens). Como podemos notar, o
diferencial de gênero, nos indicadores acima, é pouco relevante, com exceção do índice de
bens do domicílio, sendo que homens apresentam probabilidades bem maiores de ter uma
queda no índice de doença crônica quanto maior o índice de bens do domicílio.
A presença da posse de plano de saúde faz com que os indivíduos apresentem
baixos índices de doença crônica, sendo essa queda de 109,4% para mulheres e de 118,1%
para homens. Assim como analisamos nos modelos de regressão logística binários, os
homens também apresentam privilégios quanto à posse de planos de saúde para doença
crônica.
Quanto aos fatores comportamentais, assim como quanto ao plano de saúde,
encontramos valores semelhantes ao modelo anterior. A prática de atividade física faz com
que mulheres e homens apresentem baixos índices de doença crônica, sendo de -108,27
para elas e -106,02 para eles.
A autodeclaração da saúde demonstra grandes diferenciais por gênero, uma vez que
mulheres apresentam uma queda no índice de doença crônica de 66% quando autodeclaram
sua saúde como boa, enquanto os homens apresentam um aumento no índice de 49,7%
quando autodeclaram a boa saúde.
Tais fatores vão de acordo com o referencial teórico apresentado neste trabalho,
onde homens têm taxas de mortalidade mais elevadas em relação às mulheres. Além de
serem duas vezes mais propensos a morrer por: acidente, suicídio, cirrose e homicídio
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(Annandale, 2010). Gênero como uma categoria socialmente construída, frequentemente
produz inesperados riscos à saúde, devido aos papéis sociais e a expectativas que podem
ser ligadas ao papel de gênero, como a contradição em homens apresentarem piores índices
de doença crônica quando autodeclaram sua saúde como boa.
O hábito de fumar evidencia contraditórios resultados neste caso, sendo que
mulheres e homens têm quedas no índice de doença crônica quanto mais fumam, com
chance de -115,1 e -119,1, respectivamente. Contudo, acreditamos que esse fenômeno
deva ser explicado através de outras variáveis ou combinações de variáveis que não
abranjam nosso objetivo.
A análise da influência regional sobre o índice de doença crônica aponta que todas
as regiões demográficas do Brasil apresentam uma queda na probabilidade de ter altos
índices de doença crônica, se comparadas com o Nordeste brasileiro. A região Norte é a
que indica maiores diferenciais de gênero nessa questão, uma vez que mulheres apresentam
uma queda na probabilidade de doença crônica de 100,9% e homens de 60%, por residirem
nesta região em comparação a quem reside no Nordeste.
Os resultados das análises de regressão corroboram com a hipótese de que os
comportamentos diferenciais de gênero e seus impactos sobre a saúde de homens e
mulheres refletem tanto a autoavaliação do estado de saúde quanto o índice de doença
crônica, e ainda que tais diferenciais variam de acordo com as macrorregiões do país, mas
sem um padrão que possa-lhes atribuir valor explicativo.

DISCUSSÃO
Apesar da estratificação social por gênero na saúde já ser bem consolidada pela
literatura, poucos estudos quantitativos têm examinado como a desigualdade de gênero,
combinada de forma aditiva com outros fatores sociais, afetam a saúde, a partir de
indicadores diversos de saúde. Em vez disso, tendem a analisar as suas influencias sem
considerar uma vasta gama de fatores sociais. Além disso, poucos estudos examinam
outros indicadores de saúde, além da autoavaliação, não permitindo um arcabouço
comparativo que possa gerar padrões explicativos da estratificação social em saúde. As
mudanças atuais nos índices de desigualdade e a diversidade da população brasileira levam
esta questão não explorada a representar uma lacuna crítica na literatura existente sobre
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desigualdade em saúde no Brasil. Este estudo aborda esta lacuna e amplia a discussão já
existente sobre o tema.
O principal objetivo deste estudo foi comparar a desigualdade em saúde entre
homens e mulheres no Brasil e estabelecer que, independentemente da variável utilizada
para medir a saúde dos brasileiros, ela se apresenta demarcada por determinantes sociais,
como o gênero. Com esse intuito, propusemos testar algumas hipóteses com base nas
teorias que abordam temas relevantes para a pesquisa.
As duas hipóteses versavam sobre como as desigualdades de gênero, já definidas
em outras áreas sociais, também se manifestando na saúde, independentemente da variável
utilizada para medir a saúde dos indivíduos. Fundamentados nos dados analisados,
pudemos perceber que essa desigualdade se apresenta não apenas entre homens e mulheres,
mas também entre as mulheres e entre os homens, levando em considerações outros
diferenciais sociais. Esses diferenciais de gênero se manifestaram nas duas variáveis
dependentes e nos modelos estatísticos utilizados para medir a saúde.
Seguindo a abordagem dos múltiplos fatores sociais que impactam a saúde dos
brasileiros, percebemos que existem um diferencial racial dentro dos grupamentos de
gênero aqui analisados. Brancos apresentam melhores índices de autoavaliação de saúde,
assim como menores probabilidades de apresentarem alguma doença crônica, em
comparação aos não-brancos. Essa gradação na desigualdade em saúde por gênero e raça
segue respectivamente um acréscimo: homem branco, homem negro, mulher branca e
mulher negra. Resultados estes que são respaldados pela literatura destacando a
desvantagem adicional sofrida pelas mulheres e pelos não-brancos por terem um leque de
escolhas no que tange a recursos, poder e prestígio reduzido, o que impacta nos seus
resultados na saúde. Além da discriminação sofrida por estes grupos em várias esferas da
vida (Santos, 2011; Brown, 2016).
No que tange aos fatores socioeconômicos analisados – educação, renda familiar
per capta, índice sociocupacional, bens do domicílio e posse de plano de saúde – todos
apresentam uma relação direta de positividade com a saúde boa. Em outras palavras,
quanto maiores os recursos socioeconômicos apresentados pelos indivíduos, maior as suas
chances de apresentarem boa saúde e menores as suas chances de apresentarem alguma
doença crônica. Os recursos socioeconômicos apresentam uma grande desigualdade de
gênero. Como demostrado pela literatura abordada, homens apresentam maiores
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oportunidades em relação aos recursos socioeconômicos, o que explica em parte os
melhores resultados em saúde (Scott, 1990, Martin, 2004). Contudo, a posição social das
mulheres, com uma maior exposição ao estresse e às reduzidas possibilidades de escolha
devido aos arranjos institucionais e familiares, também impacta para reduzir seus
indicadores de boa saúde (Mullings et. al., 2001).
Outros achados importantes em relação a desigualdade de gênero em saúde
perpassa os fatores comportamentais. O hábito de fumar diminui a autodeclaração de boa
saúde tanto para homens, quanto para mulheres. Entretanto, esse indicador é maior entre
as mulheres. Ou seja, mulheres reconhecem mais suas perdas na saúde devido ao fumo, do
que os homens. Demonstrando assim o maior conhecimento das mulheres em relação a sua
saúde (Annandale, 2010).
Algumas limitações foram impostas a este trabalho ao fazermos a escolha e
delimitação do estudo. Um ponto a se relevar, que merece maior destaque, vai no sentido
de investigar com mais atenção a questão da interação multiplicativa entre as variáveis de
status socioeconômico, gênero e raça e sua correlação direta com a saúde dos indivíduos,
através da criação de um termo interativo delas. A literatura sobre essa questão vem sendo
desenhada, mas ainda é tênue (Williams et. al., 2005; Brown, 2016). Assim acreditamos
que essa questão deva ser abordada em trabalhos futuros, com o objetivo de contribuir com
o debate e o conhecimento sobre as nuances das desigualdades em saúde no Brasil.
Ainda vale ressaltar algumas abordagens que não foram aprofundadas aqui, porém
são relevantes para ampliar a discussão sobre o tema. Além da questão da interação entre
status socioeconômico, gênero e raça, como mencionado acima, ainda merecem destaque
estudos que abordem os diferenciais geracionais em saúde, considerando a exposição a
fatores de risco no curso de vida dos indivíduos. E também questões de segregação espacial
e o impacto na saúde.
Outro ponto que pode ser suscitado é em relação ao propósito deste trabalho. Ao
escolher um percurso de pesquisa, sabe-se que existem pontos positivos e negativos. O
percurso delineado no presente estudo foi de uma análise quantitativa comparando homens
e mulheres, como constructos de gênero, nos diferenciais de saúde segundo as cinco
macrorregiões do Brasil. Estudos qualitativos concedem uma análise em profundidade
sobre um grupo específico. Entretanto, o estudo quantitativo nos permite fazer
generalizações, o que não seria possível em uma análise qualitativa.
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Posto que mais pesquisas nesta abordagem sejam necessárias, existem
generalizações que podem ser feitas partindo do presente estudo: i) a desigualdade de
gênero, no Brasil, também perpassa por questões de saúde; ii) homens geralmente
apresentam melhores índices de saúde que as mulheres; iii) esses diferenciais em saúde por
gênero não apresentam um padrão explicativo que possa ser associação às regiões
demográficas do Brasil; e iv) as desigualdades em saúde por gênero estão presentes em
qualquer medidor de saúde utilizado.
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ANEXOS
Tabela 1. Razões de Chance dos Modelos de Regressão Logística para a Variável Dependente “Autoavaliação do Estado de Saúde”.
Brasil (2008).
Saúde “boa”
Raça

Modelo 1
Mulher
1,399***

Modelo 1
Homem
1,272***

Modelo 2
Mulher
1,410***

Modelo 2
Homem
1,381***

Modelo 3
Mulher
1,287***

Modelo 3
Homem
1,293***

Idade

0,956***

0,948***

0,985***

0,978***

0,9866***

0,9794***

Escolaridade

1,0919***

1,063***

1,077***

1,051***

1,0874***

1,0537***

ISEI

1,004**

1,005***

1,0019

1,0061***

1,0036*

1,0072***

Renda

1,067***

1,071***

1,0608***

1,0574***

1,0534***

1,056***

Bens

1,839***

1,415***

1,7953***

1,4964***

1,565***

1,334**

1,149**

1,217***

1,119*

1,182***

Fumante

0,8634**

0,938

0,862**

0,929

Atv. Física

1,287***

1,511***

1,321***

1,541***

Doença
Região
Centro-oeste

0,6284***

0,606***

0,624***

0,603***

1,285***

1,283***

0,9301

0,8234*

Sudeste

1,866***

1,565***

Sul

1,504***

1,245**

1,6148***
18.496

4,106***
20.266

Plano de Saúde

Norte

Constante
Observações

3,077***
18.496

9,825***
20.266

2,319***
18.496

5,083***
20.266

Fonte: IBGE. 2009. PNAD – 2008. Microdados com o suplemento especial sobre saúde (tabulações especiais do autor).
Notas: Exponenciais dos erros-padrão em parênteses.
*Coeficiente estatisticamente significativo ao nível de 0,1%.
** Coeficiente estatisticamente significativo ao nível de 0,05%.
*** Coeficiente estatisticamente significativo ao nível de 0,01%.
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Tabela 2. Razões de Chance dos Modelos de Regressão Lineares Generalizados para a Variável Dependente “Índice de Doença
Crônica”. Brasil (2008).
Doença Crônica
Raça

Modelo 1
Mulher
0,0272***

Modelo 1
Homem
-0,117***

Modelo 2
Mulher
0,0613***

Modelo 2
Homem
-0,117***

Modelo 3
Mulher
0,0331***

Modelo 3
Homem
-0,462***

Idade

-0,0245***

-0,0451***

-0,0376***

-0,0190***

-0,0381***

-0,0187***

Escolaridade

-0,00443***

0,0179***

0,0168***

-0,00194***

-0,00301***

0,0286***

ISEI

0,00623***

-0,00193***

0,000514***

-0,00227***

0,00200***

0,00688***

Renda

0,0255***

0,00997***

0,000865

0,0822***

0,0222***

0,0840***

Bens

0,0109*

0,0627***

0,224***

0,0177***

-0,0256*

-0,804***

Plano de Saúde

-0,142***

-0,334***

-0,0940***

-0,181***

Fumante

-0,142***

-0,118***

-0,151***

-0,191***

Atv. Física

-0,0305***

-0,0590***

-0,0827***

-0,0602***

Autoavaliação

0,677***

1,051***

0,340***

1,497***

Região
Centro-oeste

-0,0967***

-0,165***

Norte

-0,00939

0,400***

Sudeste

-0,206***

-0,162***

Sul

-0,198***

0,0774***

2,410***
18.496

1,609***
20.266

Constante
Observações

1,168***
18.496

2,845***
20.266

1,807***
18.496

1,017***
20.266

Fonte: IBGE. 2009. PNAD – 2008. Microdados com o suplemento especial sobre saúde (tabulações especiais do autor).
Notas: Exponenciais dos erros-padrão em parênteses.
*Coeficiente estatisticamente significativo ao nível de 0,1%.
** Coeficiente estatisticamente significativo ao nível de 0,05%.
*** Coeficiente estatisticamente significativo ao nível de 0,01%.
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