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Ciências Sociais

Rita Barradas Barata

Introdução

A epidemiologia, desde sua constituição como disciplina científica, no iní-
cio do século XIX, buscou nas ciências sociais, também nascentes, elementos teó-
ricos, metodológicos e conceituais que lhe permitissem dar conta de uma dupla
tarefa. Por um lado, produzir conhecimentos científicos acerca da distribuição e
determinação do processo saúde-doença em populações humanas e, por outro, for-
necer subsídios aos serviços de saúde para o controle de doenças e agravos à saúde.

A própria característica de seu objeto científico – o processo saúde-doença
em populações – faz do campo de saberes e práticas epidemiológicas um local de
encontro entre as ciências biológicas e as ciências sociais, tendo em vista a neces-
sidade de compreensão integral dos fenômenos de saúde-doença, que envolve o
conhecimento dos organismos vivos dotados de psiquismo e determinados por
sua situação social, além da dimensão coletiva de apreensão desses fenômenos
que caracteriza o empreendimento epidemiológico (Almeida Filho, 1992).

No século XIX, quatro acontecimentos influenciaram fortemente a
epidemiologia em suas origens (Barata, 1997a). Em primeiro lugar, a revolu-
ção operada pela anatomia patológica na concepção de doença e na prática
clínica, acontecimento fundador para o nascimento da clínica, forneceu à
epidemiologia os instrumentos necessários para a individualização mais objeti-
va dos ‘casos’ (Foucault, 1977). Em segundo lugar, a possibilidade de identificar
de maneira mais objetiva os ‘casos’ e os ‘não-casos’ permitiu à epidemiologia
utilizar a teoria das probabilidades, cujo desenvolvimento se processava acele-
radamente, como recurso analítico para o estudo da dimensão coletiva do fe-
nômeno saúde-doença (Rosen, 1980).

17



314

Doenças Endêmicas

Um terceiro acontecimento, a consolidação da filosofia positivista, deu à
epidemiologia a sustentação lógica necessária para que os conhecimentos e sabe-
res que constituíam os discursos sobre a saúde e a doença em populações pudes-
sem vir a transformar-se nos conteúdos de uma disciplina científica. Os postula-
dos de Stuart Mill transformaram-se em cânones para a investigação científica
nesta área, possibilitando a realização metódica do procedimento de compara-
ção. Os estudos de distribuição e determinação das doenças encontravam nos
métodos de formulação de hipóteses propostos por Stuart Mill o seu principal
receituário (Mill, 1984).

Finalmente, os movimentos revolucionários proletários e a medicina social
aproximaram a epidemiologia das ciências humanas, fornecendo-lhe não apenas
o conteúdo ético de suas práticas voltadas para a superação das desigualdades
entre os homens, como também os elementos teóricos necessários para a inter-
pretação e explicação compreensiva dos processos de produção da saúde e da
doença, em dimensão coletiva (Rosen, 1980).

Ao longo dos últimos dois séculos, a aproximação entre epidemiologia e
ciências sociais fez-se de diferentes maneiras e por meio de diferentes discipli-
nas, embora tenha prevalecido o diálogo com a sociologia, a ciência política, a
demografia e, mais recentemente, com a antropologia. No período entre 1950
e 1979, cerca de 30% da produção em ciências sociais em saúde, na América
Latina, consistiu em estudos cuja temática central era o processo saúde-doença
(Nunes, 1985). A incorporação das ciências sociais a esses estudos se fez de
diversos modos, incluindo análises que relacionam os perfis epidemiológicos a
indicadores socioeconômicos, estudos psicossociais e culturais, histórico-es-
truturais e conceituais.

Revisando alguns dos trabalhos clássicos do século passado e a produção
das últimas décadas, pode-se observar que a aproximação entre epidemiologia
e ciências sociais se fez ora no plano teórico, com uma ou mais das disciplinas
sociais fornecendo à epidemiologia a teoria necessária para compreender o pro-
cesso saúde-doença em sua dimensão social; ora no plano metodológico, com
as investigações epidemiológicas incorporando desenhos desenvolvidos origi-
nalmente pelas ciências sociais e adaptando-os às suas necessidades; ora no
plano conceitual, com a utilização de conceitos elaborados pelas ciências sociais
e adaptados ou simplesmente apropriados pelo instrumental epidemiológico.

Ainda que de maneira genérica e buscando uma aproximação inicial com
o tema, cada um desses aspectos da relação ciências sociais-epidemiologia será
brevemente analisado.
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Articulação no Plano Teórico

A construção da explicação teórica em epidemiologia, seja vinculada à
necessidade de interpretação dos padrões de distribuição da saúde e da doença em
populações, seja à compreensão dos determinantes do processo saúde-doença
em sua dimensão coletiva, sempre foi tributária de conhecimentos produzidos
pelas ciências sociais.

Desde o século XIX é possível identificar duas linhas principais, ou duas
correntes de explicação nas quais a aproximação e o aproveitamento das ciências
sociais pela epidemiologia se deu de modo bastante diverso. Para efeito desta
discussão, tais correntes podem ser denominadas de explicação multicausal, ou
teoria da multicausalidade, e teoria da determinação social do processo saúde-
doença. Ambas apresentaram, ao longo do tempo, variações nas suas abordagens,
em decorrência do próprio desenvolvimento social e científico prevalente em
cada momento. No entanto, parece possível abstrair as características comuns
a cada uma dessas abordagens, reduzindo-as, essencialmente, a essas duas verten-
tes anteriormente mencionadas.

As explicações tributárias da teoria da multicausalidade caracterizam-se
por incluir aspectos relativos à organização da sociedade e à cultura entre aqueles
‘fatores’ que contribuem para a produção das doenças, sem que, entretanto, se
constituam necessariamente em determinantes do processo. Melhor dizendo, os
fatores sociais, econômicos, culturais, demográficos, e assim por diante, são pen-
sados como partes de um conjunto mais amplo de ‘causas’, que incluem fatores
do ambiente físico e biológico, agentes etiológicos etc. (Marsiglia et al., 1985).

As diferentes versões da teoria da multicausalidade lançaram mão de dife-
rentes metáforas, tais como a da “balança de Gordon” (Fox, et al., 1970), a da
“rede de causalidade” (MacMahon & Pugh, 1975), as “pizzas” de causa suficiente
e causas componentes de Rothman (1986) e o modelo ecológico baseado na teo-
ria de sistemas (Susser, 1973).

Os três primeiros modelos são bastante simplificados, reduzindo a comple-
xidade do processo saúde-doença a um conjunto de relações lineares entre variáveis
inter-relacionadas, sem que exista qualquer hierarquia de organização entre elas,
sem considerar os efeitos de interação, oposição, sinergismo, potencialização etc.
Enfim, tratam as variáveis, ditas causais, como um conjunto de fatores indepen-
dentes, cuja somatória de ação resulta em doença. Cada um desses fatores é visto
como ‘atributo’ de um dos elementos principais da tríade agente-hospedeiro-meio.

Essas formulações da multicausalidade padecem da falta do conceito de
totalidade, da ausência da compreensão da sociedade como estrutura organiza-
da e da substituição da concepção da determinação, como processo de produ-
ção/reprodução social submetido a inúmeras mediações, pela idéia de determinismo
linear mecanicista (Breilh, 1991).



316

Doenças Endêmicas

A concepção de causa, presente nesses modelos, é tributária do empirismo
materialista de Hume, que, diante da impossibilidade de compreender as cone-
xões causais, caracterizadas como unívocas, necessárias, suficientes, determinísticas
e genéticas (no sentido de produtoras do efeito), contenta-se em chamar de cau-
sais as conexões de contiguidade observadas entre os fenômenos (Barata, 1997a).
Esta concepção de causa como simples sucessão de eventos encontra-se forte-
mente presente na chamada epidemiologia dos fatores de risco, em que uma série
infindável de fatores são vistos como ‘causas’ de doença, desde que existam asso-
ciações fortes, sem que de fato haja um modelo coerente de articulação entre eles
e sem considerar a questão da produção do efeito.

O modelo ecológico representa a tentativa de superação desses problemas,
na medida em que busca articular os componentes do modelo em relações de
interação recíprocas, bem como em relações estruturais, respeitando diferentes ní-
veis hierárquicos de constituição do mundo material (Susser, 1973). Entretanto, ao
conferir importância central ao conceito de meio ambiente, muito embora esse
meio deva compreender as características físicas, biológicas e sociais, produz-se
um esvaziamento do sentido político da questão saúde-doença, trazendo para o
âmbito da natureza os problemas decorrentes das relações sociais (Arouca, 1975).

Em termos teóricos, portanto, a teoria da multicausalidade, embora não
ignore nem negue os aspectos sociais envolvidos no processo de produção da
saúde e da doença, aproveita restritamente as possíveis contribuições da ciências
sociais ao campo da epidemiologia, na medida em que reduz a importância dessa
esfera de organização social da realidade a alguns fatores, que podem ser atribu-
ídos ora aos ‘hospedeiros’ ora ao ‘ambiente’, sem que as explicações teóricas das
ciências sociais sejam efetivamente incorporadas na explicação epidemiológica.

Mais recentemente, Susser (1998), em uma tentativa de atualização do
modelo ecológico, propôs o paradigma das “caixas chinesas” que permitiria a
articulação de diferentes níveis organizacionais, tais como os níveis molecular,
individual e social, no desenho de investigações, na análise dos dados e na inter-
pretação, colocando a epidemiologia “na trilha do ecologismo”. Ao invés de
conceber um único sistema natural, no qual as relações de interação agente-
hospedeiro ocorrem, este paradigma propõe a existência de sistemas interativos,
entendendo por sistema “um conjunto de fatores reunidos, conectados uns aos
outros, em algum modo coerente de relação”. Cada sistema pode ser descrito em
seus próprios termos e comporta relações com inúmeros outros sistemas. Daí a
metáfora das “caixas chinesas”, uma série de caixas, cada uma contendo uma
sucessão de caixas menores. A caixa externa seria a moldura mais abrangente,
correspondendo ao ambiente físico que conteria em si as sociedades; estas por sua
vez conteriam as populações, que são o terreno da epidemiologia. As populações,
por seu turno, contêm os indivíduos, e estes, outros tantos sistemas: o fisiológi-
co, o tissular, o molecular (Susser, 1998).
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Esta formulação supera as principais críticas até então dirigidas ao modelo
ecológico e se aproxima logicamente da teoria da determinação social, uma vez
que trabalha com conceitos como totalidade, complexidade, níveis de organização
e mediações. Entretanto, uma diferença fundamental entre ambas permanece em
relação ao valor conferido ao meio ambiente. Na perspectiva ecológica, o ambien-
te constitui o principal determinante por consistir na moldura externa e, portanto,
por apresentar o maior grau de determinação, isto é, o plano de determinação mais
genérico sob o qual os diferentes sistemas estariam inseridos e subsumidos. Do
ponto de vista lógico, este modelo, como os anteriores, encontra-se instalado no
campo da lógica formal, operando com relações de interação funcional entre os
sistemas, característica que também o distingue do outro enfoque.

A teoria da determinação social diferencia-se das anteriores pela impor-
tância que confere à organização social na produção do processo saúde-doença e
por pensar este processo necessariamente em perspectiva histórica, vale dizer,
sofrendo as transformações decorrentes do desenrolar da história dos homens e
das mudanças que marcam a relação destes entre si e com a natureza, na produ-
ção de sua vida material (Laurell, 1983).

O conceito de perfil epidemiológico, como resultante da relação contraditó-
ria entre o sistema de reprodução social e os padrões de saúde-doença das popula-
ções, permite articular um sistema de níveis de determinações, que vão do geral ao
singular passando pelo particular, a um sistema de mediações em direção inversa.
Por sistema de reprodução social se entendem as formas de vida das diferentes
frações de classe, que incluem os padrões de trabalho e consumo, as atividades
práticas da vida cotidiana, as formas organizativas e a cultura (Breilh et al., 1990).

A instância mais geral constitui-se pela formação social que determina a
estrutura de classes, ao mesmo tempo que sofre as mediações dessa estrutura,
ou seja, cada um desses escalões sofre o processo de determinação do nível
imediatamente superior e exerce um papel mediador sobre ele. O mesmo pro-
cesso se repete com o escalão seguinte, entre estrutura de classes e frações de
classe. A cada fração de classe correspondem diferentes condições de vida ou
padrões de reprodução social. Subsumidas às frações de classe estão as estraté-
gias de sobrevivência familiar, que resultam da interação entre condições de
vida da classe/fração a que pertencem e o espaço geográfico onde essas famílias se
inserem. Este nível de determinação atua sobre os indivíduos que, com suas
específicas características genotípicas e fenotípicas, irão expressar alterações que
se denominam doenças (Breilh et al., 1990).

A teoria da determinação social pressupõe uma articulação bastante es-
treita entre epidemiologia e ciências sociais, visto que a compreensão desses
processos históricos de organização são do âmbito da sociologia, da história e
da ciência política, no plano mais geral, e da geografia, da antropologia e da
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demografia, no plano particular. A abordagem epidemiológica se insere na di-
mensão particular, compartilhando, horizontalmente, a construção de conheci-
mentos com essas últimas disciplinas, e articulando-se, verticalmente, ‘para cima’,
com as primeiras, e ‘para baixo’ com as ciências biológicas.

Este modelo abandona de vez a idéia de causalidade, substituindo-a pela
idéia de determinação-mediação, o que significa, na prática investigativa, a ne-
cessidade de construir modelos explicativos articulados mais do que de estudar
funções de ocorrência ou associações entre eventos. Quanto ao sistema de lógica,
insere-se no campo da lógica dialética, recorrendo a formulações estruturais mais
do que a relações funcionais.

A incorporação da teoria social ocupa lugar central no modelo, diferente-
mente da apropriação periférica e instrumental presente no modelo multicausal.
O ambiente é considerado pela influência que exerce sobre as estratégias de so-
brevivência dos grupos familiares, não sendo tratado como determinante maior.
Além disso, substitui-se geralmente o conceito de ambiente pela concepção de
espaço geográfico, entendido como a resultante da ação histórica e social do
homem sobre a natureza.

Estratégias Metodológicas

Muito embora não se possa definir uma disciplina científica por seus mé-
todos de trabalho, a estreita relação existente entre objeto de pesquisa e estraté-
gias de investigação faz com que cada uma delas possua um certo elenco de
métodos utilizados para o conhecimento da realidade (Mendes Gonçalves, 1990).
Quanto mais complexos os objetos de estudo, maior será a necessidade de se
adotarem diferentes estratégias para buscar uma compreensão mais integral ou,
ao menos, a visão dos diferentes ângulos que o fenômeno em estudo comporta.

Esta exigência de abordagens complexas, incluindo diferentes ângulos,
encontra seu limite na necessidade, que toda investigação concreta enfrenta, de
recortar uma certa fração, um determinado domínio do real, para a tarefa
investigativa. Em linhas gerais, os diferentes métodos ou caminhos trilhados
pelas ciências poderiam ser agrupados em procedimentos descritivos,
observacionais, experimentais, cada um deles se desdobrando em modalidades
diversas, segundo as características dos objetos aos quais se aplicam.

Por força das características do objeto, a descrição epidemiológica não
será a mesma que a descrição demográfica, sociológica ou histórica. Do mesmo
modo, a observação epidemiológica não será idêntica à observação antropológica
ou psicológica, nem a experimentação epidemiológica poderá ser igual à experi-
mentação biológica. Entretanto, é possível reconhecer no processo de constitui-
ção histórica das disciplinas científicas a ‘interfecundação’ existente entre as dife-
rentes metodologias adotadas pelos diferentes campos do conhecimento.
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Em que medida a epidemiologia descritiva é tributária dos primeiros
censos demográficos? Até que ponto os métodos de inquérito utilizados pela
sociologia funcionalista apresentam parentesco com os inquéritos epide-
miológicos? Até onde os estudos observacionais da epidemiologia são simula-
cros de experimentos?

Estas e outras questões assemelhadas teriam interesse apenas para se bus-
car compreender as raízes lógicas e epistemológicas, parentesco, rupturas, conti-
nuidades entre estratégias de produção de conhecimentos científicos característi-
cas de determinados períodos históricos. Não faz sentido atribuir a primazia do
desenvolvimento e o monopólio do uso de estratégias científicas a esta ou àquela
disciplina, pois, assim, estar-se-ia transferindo a especificidade decorrente das
características dos objetos para os métodos de investigação.

Embora, como já afirmado anteriormente, cada disciplina tenha um re-
pertório mais ou menos definido de estratégias de investigação que melhor se
ajustam às peculiaridades de seu objeto científico, não deve haver qualquer tipo
de impedimento, a não ser essas próprias peculiaridades, para a utilização e incor-
poração de novos métodos apropriados ao processo de aproximação entre dife-
rentes campos de saber. Adotar uma variedade de estratégias adequadas à neces-
sidade de tratamento mais complexo dos fenômenos de saúde-doença não signi-
fica, entretanto, justapor uma série de abordagens que não se articulam e que,
portanto, não constroem um conhecimento do complexo. O maior desafio que
enfrentam as disciplinas que, como a epidemiologia, constituíram-se na região
de interseção de diferentes saberes, na dimensão particular, é justamente a cons-
trução de metodologias capazes de produzir um conhecimento integral, não frag-
mentado, não resultante apenas do somatória de abordagens distintas.

Não se trata de um retorno ao conhecimento filosófico, tal como existiu
desde a Antigüidade até o início dos tempos modernos, mas sim da construção
de um conhecimento científico, criativo e criador, ainda que regional, em função
da delimitação imposta pelo objeto. Além de relacionarem-se estreitamente com
o objeto, os métodos também apresentam vinculação com as teorias que infor-
mam o empreendimento científico. Neste sentido, o aproveitamento de diferen-
tes métodos, sejam eles parte do elenco da epidemiologia ou parte do elenco das
ciências sociais ou biológicas, vai ocorrer de maneira diferente, caso se esteja
trabalhando com a teoria da multicausalidade ou com a da determinação social.
Cada um dos modelos teóricos traz à pesquisa epidemiológica necessidades dife-
rentes quanto aos métodos, tendo-se em vista a capacidade de explicação teórica
dos fenômenos estudados que se está buscando.

A distinção que vulgarmente se faz entre, de um lado, o uso de técnicas de
quantificação como indicadoras de abordagens propriamente epidemiológicas e,
de outro, técnicas qualitativas como recursos exclusivos das ciências sociais não
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se sustenta em nenhum dos campos disciplinares (Minayo & Sanches, 1993).
Tanto há numerosas investigações em ciências sociais que se utilizam fartamente
de técnicas de quantificação, quanto é possível encontrar diversos trabalhos em
epidemiologia que privilegiam as abordagens qualitativas.

Todos os desenhos de investigação habitualmente utilizados em pesqui-
sas epidemiológicas encontram lugar em ambas as tradições teóricas aqui tra-
tadas. Não há, a priori, um ou mais desenhos que se adaptem melhor a uma ou
outra teoria. Entretanto, certos tipos de investigação, como as que se utilizam
de técnicas de pesquisa histórica, por exemplo, são mais freqüentes na corrente
da determinação social. Entre os desenhos de investigação disponíveis, os estu-
dos de agregados, também chamados de estudos ecológicos, parecem consti-
tuir uma promessa de superação em face da fragmentação exagerada da realida-
de, tanto para a corrente da multicausalidade quanto para a da determinação
social. Tal expectativa deriva do fato de este desenho basear-se na obtenção de
informações, já na dimensão coletiva, diferentemente dos demais, nos quais as
unidades de informação são sempre individuais, embora a unidade de análise
seja coletiva por definição. Assim, os estudos de prevalência, caso-controle e
coorte obtêm informações de cada um dos indivíduos para chegar aos coefi-
cientes de prevalência, mortalidade ou incidência dos grupos, bem como para
obter as medidas de risco de determinados fatores (risco relativo, risco atribuível,
odds ratio etc.). Os estudos de agregados, diferentemente dos anteriores, utili-
zam informações que refletem a experiência dos grupos, e não de cada indiví-
duo em particular.

As diferenças entre as abordagens multicausais e da determinação social,
no caso dos estudos de agregados, residem justamente na definição dos grupos
que serão tomados como unidades de informação. Na perspectiva multicausal,
poderá ser suficiente considerar grupos definidos com base em características
demográficas, exposições semelhantes a determinados fatores, e outros traços
que não correspondem a características estruturais, isto é, definidas com base
na inserção social desses indivíduos. Na perspectiva da determinação social,
esses coletivos, tomados como unidades de informação e análise, terão necessa-
riamente de corresponder a diferentes condições de vida, definidas no interior da
organização social. A maior utilização do desenho ecológico depende ainda do
aprofundamento metodológico com o fito de superar, no plano lógico formal,
as críticas referentes ao problema da ‘falácia ecológica’, bem como ao desen-
volvimento de técnicas de análise de dados mais potentes e ajustadas às pecu-
liaridades desse desenho de investigação.



321

Epidemiologia e ciências sociais

Operacionalização de Conceitos Sociais
nas Pesquisas Epidemiológicas

A percepção de que os perfis epidemiológicos sofriam alterações conforme
as condições de vida e a situação social dos grupos populacionais é tão antiga
quanto a própria epidemiologia, ou até mesmo mais antiga do que ela. Segundo
Rosen (1983), desde a Antigüidade há observações e relatos das relações entre
posição social do indivíduo, doenças e práticas de higiene e terapêutica.

Portanto, não é a consideração ou não de aspectos sociais que distingue as
diferentes abordagens em epidemiologia, mas, antes, a maneira como se dá, nas
pesquisas epidemiológicas, a utilização de conceitos capazes de retratar essas
desigualdades, além da interpretação e da teorização subseqüentes.

Há grande número de conceitos oriundos das ciências sociais em uso nos
estudos do processo saúde-doença, entretanto, serão considerados aqui, a título
de exemplificação do conjunto de questões que advém dessa utilização, apenas a
operacionalização do conceito de classe social e dos chamados fatores socioeco-
nômicos, seja como proxy das situações de classe, seja como fatores isolados
representantes de escalas diversas de estratificação social. Liberatos, Link & Kelsey
(1988), revisando os trabalhos publicados pelo American Journal of Epidemiology,
entre 1982 e 1985, identificaram que 40% dos mesmos incorporavam em algu-
ma medida o conceito de classe social.

Segundo McQueen & Siegrist (1982), a principal fraqueza das pesquisas
epidemiológicas tradicionais é a supersimplificação das variáveis sociais, que são
tratadas como indicadores unitários ou mediante índices baseados em compo-
nentes inadequados. O conceito de classe social costuma receber uma definição
pobre e limitada, passível de ser substituído por renda, ocupação ou escolarida-
de, podendo então ser manejado do mesmo modo que outra variável qualquer.

Revisando-se a publicação de pesquisas epidemiológicas nos últimos 15
anos, nos principais periódicos americanos e ingleses da área, é possível observar-
se um número não desprezível de artigos que tratam das relações entre indicado-
res socioeconômicos e diferentes aspectos do processo saúde-doença, incluindo
associações com as taxas de morbi-mortalidade, em geral, ou por doenças espe-
cíficas, estados de saúde, taxas de sobrevida, entre outros.

Uma parte das pesquisas epidemiológicas, especialmente aquelas realiza-
das no início da década de 80, utiliza um ou mais indicadores isolados de condi-
ções socioeconômicas. Revisão efetuada por um grupo de trabalho da Sociedade
Espanhola de Epidemiologia aponta que, nos estudos europeus, observa-se ten-
dência semelhante (Dardet et al., 1995). Os indicadores isolados mais utilizados
têm sido a ocupação, a escolaridade e a renda. Algumas vezes estes indicadores
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são explicitamente tratados como proxy para condições de vida mais amplas,
porém, na maioria dos casos, são tomados como variáveis isoladas e independen-
tes, que contam como mais um entre tantos atributos dos ‘casos’.

Os autores que utilizam essas variáveis como indicadores de classe social
baseiam-se nas concepções de Max Weber, tomando-as como indicadoras de in-
serção econômica, de prestígio social e de poder/riqueza (Liberatos et al., 1988).
A rigor,  não estão trabalhando com o conceito de classe social, mas o estão
substituindo pela noção de estratificação social e usando certas variáveis para
definir o contínuo de situações sociais presentes no grupo estudado.

Mesmo esta simplificação e redução dos aspectos sociais seria suficiente
para demonstrar a desigualdade existente no interior das populações; no entanto,
a capacidade explicativa fica reduzida dada a fragmentação operada na análise.
Geralmente, não é possível ultrapassar a etapa descritiva e de estudo de associa-
ções simples nessas investigações (McQueen & Siegrist, 1982).

Em meados dos anos 80, os pesquisadores passaram a utilizar com mais
freqüência as técnicas de regressão multivariada. Embora essas técnicas possam
superar alguns limites das análises univariadas, elas não resolvem a questão da
fragmentação, visto que poucos são os autores que adotam o tratamento hierarquizado
das variáveis, definindo a inclusão no modelo apenas com base na significância
estatística, sem levar em conta o significado teórico de cada uma das variáveis.

Na tentativa de superar essas limitações e dar conta da multidi-
mensionalidade necessária aos indicadores sociais, os pesquisadores lançam mão
da elaboração de indicadores compostos. Têm-se recorrido a diferentes técnicas
na elaboração desses índices. Uma das utilizadas é a definição de um conjunto de
variáveis com seus respectivos valores, ou intervalos de valores, para compor as
classes do indicador de condições sociais, incluindo renda, escolaridade, raça,
condições de habitação etc. Outra forma de construção bastante usada é a atri-
buição de escores para cada variável considerada, resultando o somatório, a mé-
dia ou qualquer outra medida selecionada, no valor do indicador composto. Há
ainda técnicas estatísticas de análise fatorial, análise vetorial e análise de clusters
que podem ser úteis para a elaboração desses indicadores, permitindo a conside-
ração de maior número de variáveis e possibilitando a articulação entre elas,
conferindo ao indicador maior potencial explicativo.

As áreas geográficas, tais como os setores censitários, também têm sido
utilizadas como unidades mínimas de análise para a identificação de áreas homo-
gêneas de condições de vida. Muitos estudos vêm usando os setores censitários ou
distritos residenciais como base para a construção de indicadores sociais e para o
estudo das associações entre condições de vida e situação de saúde. Os procedi-
mentos técnicos adotados costumam ser os mesmos anteriormente apontados,
levando em consideração a base espacial.
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Liberatos, Link & Kelsey (1988) sugerem uma série de critérios para a
escolha das medidas de classe social em epidemiologia:

• a relevância conceitual, ou seja, o potencial explicativo do indicador selecionado;

• o papel atribuído ao indicador no contexto das demais variáveis explicativas,
isto é, sua função como causa, proxy de processos causais, variável de confusão,
variável de controle etc., no modelo de análise e interpretação montado pelo
pesquisador;

• a aplicabilidade do indicador ao conjunto de indivíduos analisados;

• a relevância temporal, tendo em vista se o estudo tem como objetivo a análise
das características conjunturais ou estruturais dos fenômenos;

• a factibilidade e a validade das medidas necessárias para a construção do indicador;

• a simplicidade do indicador;

• a comparabilidade entre os estudos.

Marmot, Kogevinas & Elston (1987) afirmam que há razões de ordem
teórica, metodológica e prática para a utilização do conceito de classe social em
pesquisas epidemiológicas. No plano teórico, os autores concordam com as
postulações da teoria da determinação social e enfatizam as diferenças entre a
determinação dos fenômenos no âmbito coletivo e as diferenças que operam no
plano individual, reforçando, assim, a idéia de que a determinação do processo
saúde-doença se dá na mesma dimensão da estrutura de classes. Exatamente essas
considerações respaldam a razão metodológica, isto é, o fato de a determinação
se dar nesse plano impõe às pesquisas, que têm por objetivo calcular riscos, a
necessidade de privilegiar como coletivos os agrupamentos definidos na estrutu-
ra de classes. Finalmente, advogam a importância de se elaborarem programas
de saúde com intuito de eliminar ou reduzir as iniqüidades, vendo na análise dos
perfis epidemiológicos de classe a base para tais programas.

Na epidemiologia latino-americana, a década de 80 foi pródiga para o
debate em torno da operacionalização do conceito de classe social e sua utilização
em investigações empíricas. O aspecto que diferencia essa contribuição da pro-
dução americana, e parte da inglesa, é a adoção do referencial marxista em subs-
tituição ao weberiano. Houve uma série de propostas operacionais, a maioria
delas baseadas na definição leninista de classes sociais, tomando em considera-
ção, sobretudo, o componente econômico do conceito, ou o que se convencionou
chamar ‘a classe em si’.

As maiores dificuldades na operacionalização do conceito advêm, justa-
mente, do esvaziamento relativo que tal procedimento provoca à medida que sua
aplicação ao plano empírico não permite reter o caráter relacional que é funda-
mental à compreensão do papel das classes sociais na luta política (Solla, 1996a).
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Para efeito das investigações epidemiológicas, o que se pede ao conceito
de classes sociais é que, por meio dele, possam identificar-se grupos definidos por
seus vínculos sociais estruturais, que são os determinantes mais imediatos das
condições de vida dos indivíduos e, conseqüentemente, determinantes mediatos
das situações de saúde desses mesmos indivíduos.

Outra dificuldade, ainda de ordem conceitual, é construir a classe,
empiricamente, com base em informações relativas a cada um dos membros.
Surgem inúmeras dificuldades técnicas, uma vez que diferentes membros em
uma mesma unidade familiar podem apresentar posições diferentes, resultantes
de formações educacionais e inserções ocupacionais distintas. Até que ponto as
classes sociais assim tratadas não se assemelham aos estratos sociais?

Os modelos de operacionalização geralmente constroem as classes fundan-
do-se em informações relativas à posição na ocupação, ocupação e/ou escolaridade,
renda e número de empregados, daí decorrendo um outro problema, que consiste
na definição da inserção de classe daqueles indivíduos que não pertencem à força de
trabalho, seja por estarem aposentados, seja por serem desempregados, inválidos
etc. (Bronfman & Tuirán, 1984; Barros, 1986; Lombardi et al., 1988; Solla, 1996b).

Ainda no plano conceitual, os modelos variam na forma como definem a
estrutura de classes, dependendo das características das próprias formações sociais
a serem estudadas. Assim, Singer (1981) separa a burguesia em duas frações: a
empresarial, formada pelos proprietários dos meios de produção, e a gerencial,
formada por profissionais, intelectuais e pela tecnoburocracia estatal, que exer-
cem posições de poder na sociedade sem serem proprietários dos meios de produ-
ção. Bronfman & Tuirán (1984) preferem designar esse segundo grupo como ‘nova
pequena burguesia’, por considerarem inadequado incluir na burguesia um con-
junto de assalariados, mesmo que estes possuam grande renda.

Problema semelhante ocorre na caracterização do proletariado. Alguns
autores consideram mais adequado separar os trabalhadores produtivos dos im-
produtivos (segundo a concepção marxista), tendo em vista a diversidade de con-
dições de vida desses grupos.

Se há dificuldades no plano conceitual, ao se passar para o plano empírico
operacional novas questões surgem, dada a necessidade de se estabelecerem pon-
tos de corte razoavelmente arbitrários para os valores das variáveis consideradas
na composição das classes. (Singer, 1981; Solla, 1996a).

As técnicas de análise de dados utilizadas nos estudos epidemiológicos
apresentam dificuldades na avaliação do papel das ‘variáveis’ complexas, como
classe social, que ocupam posição distal na cadeia de causação. Pelo fato de exis-
tirem inúmeros mediadores entre a posição de classe e o perfil de saúde-doença
dos grupos e dos indivíduos, freqüentemente as associações estatísticas obtidas
são fracas, levando os pesquisadores a descartarem a influência da classe social.
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Em estudo recente, conduzido por um grupo de pesquisadores da Universidade
Johns Hopkins, sobre as associações entre fatores socioeconômicos e aterosclerose
pré-clínica, os autores concluem que é preferível usar taxas não ajustadas para
avaliar a relação entre a classe social e o efeito, posto que o ajuste por fatores de
risco, que certamente atuam como mediadores no processo de causação, tende a
diminuir o efeito, isto é, a força da associação, podendo induzir conclusões errô-
neas (Diez Roux et al., 1995).

A despeito de todas as dificuldades apontadas, bem como dos argumentos
dos pesquisadores que consideram possível discriminar as situações de desigualdade
social usando indicadores mais simples, o conceito de classe social reúne maior
capacidade explicativa dentro do marco teórico da determinação social, na medida
em que não corresponde apenas a mais um indicador composto, mas significa a
totalização, a síntese, de uma série de condições e estilos de vida, que compreendem
tanto os valores quanto os contravalores do processo saúde-doença. (Breilh, 1990).

Pesquisas Epidemiológicas com
Abordagens Sociais no Estudo de Endemias

Apenas a título de exemplo, sem preocupação em retratar toda a produção
nesta área, serão apresentados alguns dos trabalhos de epidemiologistas brasilei-
ros que, no estudo de endemias, utilizaram abordagens sociais.

“Risk factors for Trypanosoma cruzi infection among blood donnors in cen-
tral Brazil” (Martelli et al., 1992) ilustra a inclusão de variáveis socioeconômicas
na categoria de fatores de risco para infeção chagásica. Neste estudo, avaliam-se
os riscos associados ao tempo de residência em área rural, à renda e ao grau de
instrução, mediante a análise de cada variável, isoladamente e após ajuste por
meio de regressão logística. Os resultados apontam a importância de todas as
variáveis socioeconômicas na determinação do risco de infeção, visto que, mes-
mo após os procedimentos de ajuste, os riscos, medidos pelo cálculo de odds
ratio, permanecem estatisticamente significantes e com valores altos (estimati-
vas por ponto acima de 2,3).

Zicker (1988), em estudo de caso-controle realizado em Goiânia, avaliou
as características sociais e ocupacionais do trabalhadores urbanos e a importância
médica e social da doença de Chagas como causa de incapacidade. Entre os
solicitantes de auxílio-doença ao órgão de assistência previdenciária, sortearam-
se os casos de cardiopatia chagásica e os controles portadores de outras causas de
incapacidade. Os resultados mostram que os casos portadores de cardiopatia
chagásica são mais jovens (3,5 anos), provenientes de zona rural, possuem menor
renda, maior rotatividade no emprego e vida produtiva mais curta.
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Nestes dois primeiros trabalhos, observa-se a incorporação de indicadores
socioeconômicos entre as variáveis relevantes para a produção do problema de
saúde ou para o seu desdobramento. No primeiro caso, trata-se de identificar as
condições propícias à infeção chagásica; no segundo, de avaliar as conseqüências
sociais da existência da doença. As variáveis são tratadas de maneira isolada e
segundo a perspectiva da teoria da multicausalidade, embora os autores não
explicitem seu referencial teórico.

Uma outra investigação, relativa à prevalência de leishmaniose tegumentar
americana em localidades da Bahia, exemplifica a utilização das áreas de residên-
cia como indicadoras das condições de vida e a análise da ocupação como medi-
adora dos padrões de ocorrência da doença. Os resultados permitiram a caracte-
rizar três modalidades diferentes de transmissão em cada uma das áreas conside-
radas, em decorrência das características socioeconômicas das populações resi-
dentes. A ocupação em atividades agrícolas ou de garimpo mostrou papel medi-
ador em duas das áreas consideradas, mas não na terceira (Dourado et al.,1989).

Em tal estudo, utilizou-se o conceito de ocupação do espaço como base para
a escolha das áreas de residência consideradas como variável explicativa de maior
hierarquia, na medida em que condicionavam os tipos de transmissão prevalentes e
as ocupações relacionadas com maior risco de exposição (garimpeiros e lavradores)
como variáveis mediadoras em relação à taxa de prevalência da leishmaniose
tegumentar americana. Embora os autores não explicitem sua opção teórica, a
pesquisa se insere no campo da determinação social, visto que a variável de maior
poder explicativo é a área de residência como indicadora das condições de vida dos
residentes, e o ambiente físico não é tomado como determinante maior.

Finalmente, há um conjunto de trabalhos epidemiológicos em que predo-
mina a abordagem histórica, isto é, mediante a análise documental se procura
traçar as condições de aparecimento, disseminação e, eventualmente, de controle
de uma endemia em uma dada formação social ou em parte do território nacio-
nal. Constituem exemplos dessa abordagem os estudos de Chieffi & Waldman
(1988) sobre esquistossomose, de Silva (1986) sobre doença de Chagas e o de
Barata (1997b) sobre a malária, todos eles para o estado de São Paulo.

Chieffi & Waldman analisam a introdução da esquistossomose no estado e
as particularidades que a doença adquiriu em decorrência do próprio processo de
ocupação econômica e social do espaço, considerando ainda as características
de transmissão em cada região do estado como resultantes da interação entre os
aspectos econômicos e sociais e da distribuição dos diferentes tipos de hospedei-
ros intermediários nessas regiões.

Silva parte do questionamento de algumas ‘verdades estabelecidas’ – sobre
relação entre pobreza, más condições de vida, habitação precária e doença de
Chagas – para investigar as origens da doença no estado e seu processo de difusão e
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controle, associando esses processos com o desenvolvimento econômico e
social. Seus resultados demonstram que a disseminação da doença de Chagas
acompanha a fronteira agrícola e a sua presença e manutenção em áreas po-
bres é apenas o resíduo desse movimento de expansão. Do mesmo modo, o
controle da endemia decorre da mútua influência entre transformações socio-
econômicas profundas no uso da terra e as ações técnicas implantadas pelos
programas de controle.

Barata (1997b), por sua vez, elabora três modelos de organização tecnológica
para estudar o controle da malária no estado, no período de 1930 a 1990. Procura
articular em cada modelo: a) as necessidades sociais representadas pela ocorrên-
cia da malária em cada período considerado, tendo como base os coeficientes de
incidência, a distribuição espacial e a percepção, do ponto de vista do governo,
acerca da importância social da doença; b) o conhecimento epidemiológico e os
instrumentos técnicos de intervenção disponíveis em cada momento; c) os efei-
tos, sobre a incidência, das medidas de controle adotadas e as modificações pro-
duzidas nas necessidades sociais iniciais.

Os modelos resultantes auxiliam a compreender o processo de produção e
controle da doença em cada momento, articulando aspectos socioeconômicos,
políticos, científicos e técnicos.

Todos esses estudos, em que predominam as abordagens históricas, filiam-
se à teoria da determinação social da doença, embora cada um deles privilegie, na
realização da investigação, conceitos diferentes, tais como organização social,
ocupação do espaço, organização tecnológica.

Há ainda uma série de outras abordagens que não se consideraram aqui.
Vale mencionar a contribuição da demografia aos estudos epidemiológicos que
estudam o papel das migrações na produção e disseminação das endemias e
outras doenças, e toda uma vertente de investigações que vem crescendo nos
últimos anos como conseqüência da revalorização das abordagens antropológi-
cas em saúde.

Os estudos epidemiológicos que têm seu foco de interesse nas famílias e
utilizam técnicas e conceitos da antropologia, denominados por alguns autores
de ‘estudos microepidemiológicos’, têm contribuído para investigações de malá-
ria e esquistossomose em alguns países africanos e asiáticos, na tentativa de es-
clarecer o caráter focal que essas endemias apresentam em muitas localidades.
No Brasil, os trabalhos desenvolvidos por Donald & Diana Sawyer (1987) em
áreas da Região Norte situam-se nessa vertente.
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Considerações Finais

Não se pretende, com este artigo, ter dado conta da totalidade do tema
proposto. Procurou-se abordar, de maneira sistemática, alguns dos aspectos que
têm estado presentes na prática de investigação epidemiológica e que dizem
respeito a uma articulação com as ciências sociais em saúde, da forma como ela
se deu e vem-se dando.

Castellanos, em 1985, afirmava que:

As circunstâncias atuais apontam para uma revalorização e redimensionamento
das contribuições teóricas e metodológicas das ciências sociais na investigação em
saúde. Espera-se destes desenvolvimentos uma maior capacidade de descrever e
explicar os fenômenos de saúde-doença e de obter respostas sociais mais eficazes,
eficientes e efetivas. (Castellanos, 1985:145)

O trabalho desenvolvido nos últimos dez anos provavelmente atende em
parte a essas exigências. Certamente, hoje, a descrição e a compreensão do pro-
cesso saúde-doença – não apenas no que se refere às endemias – encontram-se
enriquecidas pelas trocas e influências mútuas entre a epidemiologia e as ciências
socais. Entretanto, resta ainda aos pesquisadores da área de saúde coletiva a luta
pela obtenção de respostas sociais mais eficazes, eficientes e efetivas, que tomem
por base o conhecimento até aqui acumulado e representem novos desafios no que
concerne à busca constante de melhores condições de vida para nossa população.
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