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Capítulo IV 
EPIDEMIOLOGIA: ENTRE 'CAUSA' Ε 'CONSTITUIÇÃO' 

A sensibilidade deve ser a base de 

toda ciência. Só quando a ciência parte 

dela na dupla figura de consciência 

sensível e de carecimento sensível -

portanto, só quando ela parte da 

natureza - é ciência efetiva. 

Marx 

O desenvolvimento dos conceitos e técnicas da bacteriologia não trouxe ape
nas recursos úteis, mas modificou as representações do mundo vivo, do corpo e das 
relações entre os homens e a natureza. Esta ressonância foi expressa também na ca
pacidade de forjar e orientar mudanças importantes em todo o desenvolvimento da 
medicina (Murray, 1952). Sem dúvida, no início do século XX, o discurso médico já 
estava irreversivelmente marcado pela bacteriologia. Nesse período começaram a 
delimitar-se campos específicos de saber relacionados à medicina. 

A partir da segunda década do século XX, especialmente nos E.U.A. e na Ingla
terra, iniciou-se o desenvolvimento institucional da epidemiologia, que buscou abrir 
espaço próprio entre outras disciplinas médicas. Organizaram-se conferências e grupos 
de trabalho no sentido de elaborar orientações para o desenvolvimento conceituai e 
técnico, construindo assim um projeto institucional para a disciplina (Ayres, 1995b). 
O espaço da epidemiologia configurou-se desde o início no estudo da dimensão po
pulacional das doenças, ou seja, no estudo da ocorrência das doenças relacionado 
ao tempo e ao espaço. 

Os primeiros departamentos em universidades surgiram nessa época. Wade 
Hampton Frost, - segundo diretor da Escola de Higiene e Saúde Pública da Univer
sidade de Johns Hopkins, criada em 1916, e chefe do primeiro Departamento de 
Epidemiologia em universidade americana (Terris, 1980) - , foi um dos principais atores 
desse processo. Seu trabalho Epidemiology, publicado pela primeira vez em 1927, é 
representativo do projeto clássico que se definiu como "Epidemiologia Moderna". 
O texto ilustra como os conceitos que vão referenciar o discurso epidemiológico 
fundamentam-se nos desenvolvimentos da bacteriologia. 



O trabalho de Frost inicia-se afirmando que a definição etimologicamente cor
reta de epidemiologia é " a ciência ou doutrina das epidemias". Considera, no 
entanto, que uma epidemia é "somente uma fase temporária da ocorrência das 
doenças" e define a disciplina como "o estudo das doenças como fenômeno de 
massa". Circunscreve-a como estudo das doenças humanas que são classificadas 
como infecções específicas. Nessa definição, o conceito de doença transmissível 
constitui o fundamento básico do conhecimento epidemiológico. Delimita também 
a unidade do estudo epidemiológico como "agregação de indivíduos que compõem 
uma população" (Frost, 1941:493-494). 

Frost explicita que a epidemiologia deve relacionar fatos de forma a estabele
cer uma teoria ou filosofia da doença: " a epidemiologia deve estar em relação com 
o conjunto do campo das ciências naturais, mas mais especialmente com o da biologia" 
(Frost, 1941:497). 

A biologia a que Frost se refere é fundamentalmente a bacteriologia: " a epide
miologia como uma ciência construtiva, deve derivar uma grande parte dos seus da
dos e princípios das ciências relacionadas à bacteriologia patológica, protozoologia e 
imunologia" (Frost, 1941:497). 

Assume a referência na bacteriologia ainda mais radicalmente ao afirmar que a 
bacteriologia experimental forneceu uma completa explicação da epidemiologia ge
ral das doenças comunicáveis: "não houve nenhuma mudança radical na teoria epi¬ 
demiológica que foi sendo estabelecida desde a duas décadas por Pasteur, Koch e 
seus contemporâneos" (Frost, 1941:503). 

Além do texto de Frost, os clássicos livros de Roseneau, Medicina Preventiva e 
Higiene - publicado pela primeira vez em 1913 - , e de Stallybrass, Os Princípios da 
Epidemiologia e o Processo da Infecção - de 1931 - , definem os conceitos e princí
pios da epidemiologia articulados não só à bacteriologia como à imunologia, tam
bém emergente então. Stallybrass afirma que "o princípio da especificidade da 
doença é a pedra fundamental da Epidemiologia" (1931:26). O princípio de especi
ficidade tem como identidade e indicador o germe específico e sua transmissão. 

O conceito de imunidade foi definido como "poder que o organismo tem de 
resistir à infecção". Uma série de termos foram utilizados para especificar a imuni
dade: natural, adquirida, ativa, passiva, local e geral. Roseneau deixa claro como 
este conceito estrutura-se com base nos desenvolvimentos da bacteriologia: 

... a palavra imunidade é um termo antigo, mas só nos últimos anos 
que começamos a entender o mecanismo pelo qual o corpo se protege 
contra a infecção. Os avanços foram tão rápidos que estes estudos são 
agora tratados em uma ciência separada, conhecida como imunologia. 
A imunidade é uma função de todos os seres vivos (animais ou plantas) 
e na sua forma mais ampla, é uma das propriedades fundamentais da 
vida. (Roseneau, 1935:642) 



A imunologia constituiu-se, assim, como a disciplina responsável pelo estudo 
do sistema imune do organismo, definindo-o como capacidade de defender-se dos 
germes. Articulado ao conceito de imunidade, diferenciou-se o de infecção do de 
doença. Infecção foi definida como processo biológico de interação entre germe e 
organismo, que pode ou não resultar na manifestação da doença em diferentes for
mas e graus de comprometimento corporal. Nessa linha de pensamento, o conceito 
de portador foi circunscrito de modo a caracterizar o indivíduo que apresenta o ger
me em seu organismo, mas não a doença. Sem estar doente, o portador transporta e 
transmite o germe. 

Infectividade, virulência e patogenicidade foram conceituados como proprie
dades do germe relacionadas à sua capacidade de produzir infecção e doença. Do 
ponto de vista do 'hospedeiro' definiram-se as propriedades de suscetibilidade ou 
resistência. Além disso, a caracterização das portas de entrada específicas de cada 
germe tornou-se essencial para a especificação dos modos de transmissão, isto é, das 
vias e condições pelas quais cada microorganismo penetra no organismo. As vias li
gadas à transmissão são em geral relacionadas às membranas e à pele: respiratória, 
alimentar, genito-urinária, lesões da pele, conjuntivas etc. 

Com base nesse desenvolvimento, o estudo epidemiológico caracterizou-se 
pelo estudo de doenças específicas, precisando distribuições por freqüência de ida
de e sexo; distribuições sazonais, climáticas e geográficas; especificações dos modos 
de transmissão, períodos de incubação etc. A clássica definição de Hirsch, citada por 
Frost, que atribuía à epidemiologia o estudo da patologia histórica e geográfica seria 
assim aplicada ao estudo das doenças infecciosas.1 

Observa-se como esse conjunto de conceitos que se desenvolvem no interior 
da teoria microbiológica de transmissão das doenças tornam-se tautológicos. O ger
me é indicado como causa da doença, apesar de se constatar que ele não é capaz 
de produzi-la em todas as circunstâncias. Diferencia-se, assim, infecção - contato do 
germe com o organismo - de doença. A ausência de doença, mesmo na vigência de 
infecção, é atribuída à imunidade do organismo, que por sua vez é definida como a 
capacidade de resistir à infecção sem adoecer. O que está implicado nesta capaci
dade de 'resistir' à infecção permanece desconhecido, como, por exemplo, os pro
cessos envolvidos entre a ocorrência da infecção e a doença. Além disso, como ex
plicar as distintas expressões das doenças em diferentes indivíduos? 

1 O estudo geográfico das doenças irá se desenvolver com base na teoria ecológica das doenças infeccio
sas, na qual é fundamental a idéia de interação entre 'agentes' e 'hospedeiros', que ocorre em um dado 
espaço constituído de elementos físicos, biológicos e sociais (Barreto, 1990). Os desenvolvimentos da 
geografia médica e os estudos recentes a respeito da organização do espaço e da doença constituíram 
uma vertente da disciplina que conseguiu articular uma perspectiva interdisciplinar. Esses estudos buscam 
valorizar a importância da ação humana na formação e na dinâmica das doenças epidêmicas e endêmi
cas (v. Carvalheiro, 1986; Sabroza et al., 1992). 



Esta parcela de desconhecimento tenderá a ser progressivamente trabalhada 
mediante o conceito de risco, termo que começa a ser empregado na epidemiologia 
nesse período (Ayres, 1995b). Uma interpretação para a necessidade da sua utiliza
ção já nessa época é a constatação, expressa nos conceitos de infecção, portador 
são etc, de que o agente microbiológico não é suficiente2 para o desenvolvimento 
da doença. Porém, embora podendo ser considerado relativo ao estudo de 'fatores 
predisponentes' à doença, o conceito de risco irá assumir uma configuração discur
siva distinta da noção de predisposição, como veremos adiante, após a construção 
conceituai da teoria de transmissão microbiológica. Isto porque os conceitos apoiados 
na teoria microbiológica vão interferir no discurso da epidemiologia e da medicina em 
geral para além da esfera estrita das doenças transmissíveis. 

Mesmo considerando que a microbiologia não recobre o conjunto das concei¬ 
tuações de doença, a definição de imunidade será especialmente decisiva para a 
elaboração posterior de uma teoria de sistema corporal que extrapola o âmbito das 
doenças infecciosas. Concebida como sistema de defesa a agentes agressores, a teo
ria do sistema imune não oferece uma forma precisa a um tema já existente, pois 
não explica totalmente porque uns adoecem e outros não. Ela orienta a compreen
são do adoecer humano de forma distinta da noção de predisposição derivada da 
teoria da constituição epidêmica. 

Predisposição é uma condição do organismo que o torna previamente propen
so a algo. Já suscetibilidade, resistência e imunidade, no contexto da bacteriologia, 
diz respeito à capacidade ou não do organismo de se defender de germes. A cons
trução da teoria do sistema imune vai materializar uma inflexão entre o discurso da 
medicina e o que constatamos como tema fundamental da biologia: a autoconserva
ção do ser vivo. 

Os fenômenos de imunidade já eram conhecidos antes de qualquer formu
lação teórica a respeito. A vacina da varíola - a primeira e mais eficaz vacina da 
história - desenvolveu-se pela observação empírica, sem que houvesse nenhuma 
teoria que explicasse seu funcionamento. Os mecanismos de ação da maioria das 
vacinas desenvolvidas posteriormente por meio de experimentação em laboratórios 
também permaneceram em grande parte obscuros, da mesma forma que o fenô
meno da alergia (Vaz & Faria, 1993). 

No decorrer da história da imunologia algumas descobertas evidenciaram que 
a imunidade era um fenômeno geral mais amplo do que, simplesmente, uma reativi¬ 

2 Susser, em seu clássico trabalho Causal Thinking in the Health Sciences, apresenta as formulações de 'causa 
necessária' e 'causa suficiente' utilizadas no raciocínio causai em epidemiologia. "Os critérios de determinan
tes e efeitos não correspondem um ao outro, porque determinantes têm muitos efeitos e efeitos têm muitos 
determinantes. Uma única experiência pode criar múltiplas e diversas manifestações; as conseqüências da 
exposição a uma mesma infecção pode variar de nenhuma à morte" (Susser, 1973:45). Os agentes micro¬ 
biológicos específicos são, portanto, considerados, em geral, causas necessárias, mas não suficientes na mani
festação das doenças infecciosas. 



dade a agentes causais invasores. Porém, os enfoques no interior da imunologia que 
ligaram a imunidade a atividades biológicas básicas relacionadas à autoconservação 
do organismo, tenderam a ser colocados em um plano marginal (Vaz & Faria, 1983).3 

A marca decisiva que a bacteriologia vai imprimir à imunologia vai aprofundar 
a descontinuidade que configurou o discurso médico no contexto de uma progressiva 
fragmentação na apreensão do corpo. Contudo, no início do século XX observa-se o 
crescimento de uma perspectiva crítica a explicações mecanicistas e a análises mor¬ 
fológicas e funcionais redutoras entre médicos, fisiologistas e patologistas, propondo-se 
uma abordagem 'holística' (Grmek, 1995). Grmek ressalta que esse processo foi in
fluenciado pela revolução nas idéias sobre matéria, espaço e causalidade e relacionado 
às formulações da física quântica e dos sistemas integrados. 

Na epidemiologia, durante o mesmo período, surgiu um movimento que questio
nou incisivamente o lugar que a bacteriologia assumiu na construção do conhecimento 
epidemiológico na tentativa de reduzir sua 'excessiva pretensão'. Preocupados também 
com a delimitação do novo campo disciplinar, um grupo de epidemiologistas na In
glaterra, liderado por Crookshank e Hamer, resgatou o pensamento de Sydenham, 
estabelecendo uma polêmica que traz valiosos subsídios à reflexão a respeito da 
constituição do discurso e de conceitos da epidemiologia, assim como os rumos tra
çados no seu processo de institucionalização. 

Podemos considerar que a recuperação da teoria da constituição epidêmica 
talvez esteja relacionada ao movimento crítico de idéias na medicina dessa época, 
referido por Grmek. Esse processo evidencia como os então recentes sucessos prag
máticos da biologia e da medicina não chegaram a neutralizar interpretações que 
preservaram concepções de que a doença decorre de um desequilíbrio na integra
ção entre a constituição do corpo e o meio ambiente (v. Grmek, 1995). 

Sem dúvida, no espaço disciplinar da epidemiologia, uma polêmica entre dife
rentes concepções materializou-se através da recuperação da teoria que preservava 
uma abordagem globalizante. Retomar a teoria da constituição epidêmica foi uma 
forma de manter vivas idéias que permaneceram inspirando outras vertentes de 
pensamento. Estas porém, embora tenham se expressado conceituai mente, não gal
garam um lugar que lhes conferisse a mesma legitimidade no que diz respeito à es-

3 Cabe destacar, especialmente pelo vínculo que tem com as hipóteses centrais deste trabalho, a rela
ção feita por Metchnikoff entre os fenômenos da imunidade e da nutrição e as membranas mucosas do 
organismo. Ele propôs que a fagocitose era a base para a explicação da imunidade, havendo assim 
um elo filogenético entre fagocitose e nutrição. Apesar das células fagocitárias terem origem no meso¬ 
derma, usualmente considerado uma estrutura das profundezas do corpo, Metchnikoff, considerando 
que o mesoderma se origina do endoderma - que dá origem ao tubo digestivo - afirmava haver uma 
ligação ontogenetics entre as células fagocitárias e o intestino. Essa linha de pensamento, contudo, foi 
tratada com indiferença. O estudo da relação entre a imunologia e as mucosas iniciou-se na década 
de 1960, após Sabin ter produzido a vacina oral contra a poliomielite e Heremans ter descoberto al
tos níveis de imunoglobulinas (IgA) no leite e nas secreções. Mesmo assim, no entanto, este enfoque 
manteve-se marginal no conjunto dos estudos em imunologia, os quais privilegiaram as estruturas pro
fundas como o baço, linfonodos e medula óssea (Vaz & Faria, 1993). 



pecificidade da epidemiologia. Apesar de terem interferido no processo de construção 
da disciplina, não propuseram conceitos alternativos aos de transmissão de agentes 
microbiológicos ou de imunidade, suscetibilidade e resistência. Contudo, desde o 
início problematizaram inconsistências do campo da epidemiologia por estarem 
referenciadas na bacteriologia, assumindo valores que permaneceram presentes 
nas investigações e práticas sanitárias, ainda que marginalmente. Este debate en
tre epidemiologistas na Inglaterra foi registrado em trabalhos publicados na revista 
Proceedings of The Royal Society of Medicine. 

Crookshank, entre outros, editou o livro Influenza: Essays by several authors, 
publicado em 1922. Hamer, em 1928, publicou o livro Epidemiology: Old and New. 
Estudando especialmente as grandes epidemias de influenza do início do século, 
estes autores contrapuseram-se à idéia da especificidade das doenças e, principal
mente, das epidemias. Para eles, estas compunham-se da ocorrência de um grupo 
de manifestações e sintomas diferenciados, que poderiam ser nomeados como dife
rentes doenças. Os germes isolados nos laboratórios bacteriológicos, no seu ponto de 
vista, eram muito mais 'conseqüências' do que 'causas' dos fenômenos epidêmicos. 
Denunciavam que as explicações fornecidas pela bacteriologia eram estreitas e 
incapazes de compreender o processo epidêmico na sua integralidade. Ainda consi
deravam, como Sydenham, o envolvimento de fenômenos cósmicos e telúricos na 
ocorrência das epidemias. 

As. argumentações contidas em alguns de seus trabalhos apresentam reflexões 
extremamente esclarecedoras e atuais. O texto de Crookshank, First Principles and 
Epidemiology, publicado em 1920, é especialmente relevante para a compreensão 
das questões abordadas no contexto do processo de institucionalização do campo 
disciplinar. Seguido de um debate com Greenwood e Hamer, este texto apresenta 
como central uma questão mais filosófica do que epistemológica: a importância de 
distinguir a epidemia, enquanto acontecimento e ocorrência da vida, do seu concei
to, enquanto construção do pensamento. 

Crookshank inicia seu trabalho referindo-se a um ponto que remete a uma 
consideração que permanece atual: a pobreza da discussão filosófica e conceitual 
entre os epidemiologistas. Destaca como se evita tratar com rigor a natureza dos 
princípios fundamentais que norteiam os conhecimentos e práticas produzidas. Aler
ta para as graves conseqüências da utilização imprecisa dos conceitos, afastando o 
debate do que é fundamental e provocando perda de tempo em discussões supér
fluas e vãs. Em seguida busca precisar três conceitos fundamentais: doença, epide
mia e constituição epidêmica. 

A doença, para ele, é um processo vital. Já o conceito de doença é uma cons
trução do pensamento. Quando se nomeia 'uma doença' não se está indicando algo 
com existência objetiva, mas sim uma construção mental com a qual se busca comparar 
observações sobre pessoas doentes: "quando estabelecemos uma correspondência 



entre nossas observações sobre um paciente e um conceito-doença, nós 'fazemos 
um diagnóstico' e o paciente se torna um caso da doença" (Crookshank, 1920:160). 

O termo 'doença' é oriundo do latim (dolentia, de dobre) e tem a significação 
de sentir dor, sofrer (Cunha, 1982). Neste sentido, doença refere-se a uma sensação 
de mal-estar, de sofrimento; já esse termo, como é utilizado na medicina, tem o 
significado do afastamento de um estado definido como normal, do qual a dor é 
apenas um indicador. Doença na medicina é um conceito que nomeia e classifica 
estados de afastamento da normalidade, que é tipificada segundo um padrão.4 

Crookshank denuncia a tentativa de transformar o conceito de doença - uma 
construção do pensamento - em realidade natural. Como se a realidade fosse passí
vel de ajustar-se a modelos, sendo tratada como moeda ou selo que é conveniente
mente etiquetada e 'colada', após a consulta a catálogos e figuras (Crookshank, 
1920:160). Se um conceito é capaz de traduzir a peculiaridade de um grupo de sin
tomas descrito e ser operativo, isto é, se consegue ser útil e conveniente em relação 
a determinadas ocorrências, ainda assim estas ocorrências não correspondem inte
gralmente aos conceitos. 

Quando se afirma que um caso é 'típico' ou 'atípico' assume-se o conceito 
como 'tipo', isto é, como padrão. Ao se afirmar a ocorrência 'real' de novas doenças 
microbianas, afirma-se a crença na especificidade das formas de vida microbianas 
(Crookshank, 1920:162). Escolher uma 'causa' ou um conjunto de causas como 
'principal' é uma escolha determinada pelo referencial conceituai e de valor que se 
assume. Os conceitos variam, transformam-se, e as causas que se procura investigar 
relacionam-se a propósitos e interesses. No entanto, "... persiste a tendência de con
fundir construções mentais com ocorrências e em atribuir objetividade a algo que 
não tem existência, exceto na mente" (Crookshank, 1920:164). 

Através dessa argumentação filosófica, Crookshank sustentava que a origem de 
uma constituição epidêmica estava relacionada a causas cósmicas e telúricas, no 
auge da crença na validade da verdade científica fundada na clareza e na precisão. 
Ao debater o trabalho de Crookshank, Greenwood denunciou a fragilidade do dis
curso crítico que confrontava a visibilidade da epidemiologia moderna afirmando o 
oculto, o misterioso, retornando a teorias do século XVII: 

Precisamos de todo o esforço para a construção, e não devemos 
ser indulgentes com sarcasmos ofensivos ou afirmações reveladoras das 
deficiências alheias. O trabalho construtivo do futuro imediato deve ser 
o de tornar precisa a ainda vaga noção de uma constituição epidêmica. 

4 É interessante notar como esta distinção, no inglês, permanece expressa no significado das palavras ill
ness e disease, uma referindo-se aos aspectos subjetivos e representacionais da doença e a outra 
apoiando-se no conhecimento de processos fisiopatológicos e na nosologia médica. 



Nós dedicamos aqui muita atenção a este conceito que ainda permanece obs
curo.5 (Greenwood. In: Crookshank, 1920:181) 

Mais adiante acrescentou: 

... Todos os homens são pragmáticos na vida real: a filosofia bacteriológica 
'funcionou'. Permanece a ser demonstrada uma filosofia epidemiológica 
mais compreensiva e verdadeira que funcionará ainda melhor (Green
wood. In: Crookshank, 1920:182). 

Greenwood, considerando que o pensamento de Sydenham era ainda adequa
do para orientar pesquisas epidemiológicas, tendo-o inclusive estudado e debatido, as
sumia uma divergência explícita com a idéias de Crookshank e Hamer. Defendia 
que, mesmo implicando reduções, as teorias epidemiológicas propostas deveriam 
ser expressas em termos capazes de uma discussão precisa (Greenwood, 1919). 

Crookshank replicou argumentando que concordava com a necessidade de 
um trabalho sintético, porém questionava a adoção óbvia do ponto de vista pragmá
tico. Sem querer desmerecer as 'trincheiras de luta' e a 'perícia' dos bacteriologistas 
armados com vacinas em face de uma epidemia, chamava a atenção para a necessi
dade de serem confrontadas outras evidências históricas que também poderiam 
conduzir a pensamentos claros e a ações úteis para a resolução dos problemas6 

(Crookshank, 1920:184). Mas além disso, afirmava que sua questão era com os 

... realistas que confundiram formas ideais com os acontecimentos e atri
buíram objetividade a eles. Não estou a par do 'ar de superioridade' que 
foi detectado; e tomo o cuidado de dizer, que não há necessidade de recrimi¬ 
nação ou de sarcasmo. (Crookshank, 1920:183) 

5 Goodall, uma das figuras presentes nos debates deste período, posicionou-se de forma mais simplista, 
característica do modo de pensar empiricista que tendeu a predominar entre os epidemiologistas. De
finiu uma constituição epidêmica como 'síntese de vários fatores', admitindo que "há fatores muito 
importantes na causação das epidemias que ainda são desconhecidos". (...) "Uma série de fatores 
desconhecidos por Sydenham foram trazidos à luz nos anos recentes", como os germes e o papel de
sempenhado pelos insetos. 'Tudo o que fizemos foi apenas reduzir a quantidade do estoque de 'fa
tores desconhecidos', retirando alguns fatores que fomos capazes de nomear, transferindo-os, assim, 
para o estoque de 'fatores conhecidos' " (Goodall. In: Greenwood, 1919:71). 

6 Este debate esteve presente de diferentes formas em todo o desenvolvimento histórico da epidemiologia, evi
denciando disputas de valores, visões de mundo e posicionamentos políticos. Um exemplo de estudo bem 
mais recente, porém hoje já clássico, que apresenta um ponto de vista afinado com a afirmação de Crooks
hank, é o de McKeow. Ele argumenta que a diminuição da mortalidade por doenças infecciosas nos países 
centrais deveu-se muito mais a melhorias nas condições de vida, especialmente de nutrição, das populações 
do que às medidas de controle específicas relacionadas à tecnologia médica (Mckeow, 1979). 



Neste último aspecto, Greenwood e Crookshank falavam de lugares distintos. 
Do ponto de vista do rigor e precisão científica, Greenwood tinha razão. Porém, a 
reflexão de Crookshank, ao distinguir o 'acontecimento' do conceito que tenta ex
plicá-lo, mostra afinidades com um pensamento filosófico que é também central na 
perspectiva deste trabalho. 

Nietzsche formula o termo 'acontecimento' como uma ação, uma vivência no 
momento de sua ocorrência. O acontecimento é da ordem da vida e somente após 
o acontecido é que se dá a organização lógica das idéias, por meio do pensamento, 
buscando revelar o porquê, dar ordenamento, construir uma explicação. O momento 
da vivência - o acontecimento - é emoção; já a compreensão da vivência é razão. 
Durante a vivência do acontecimento é impossível pensá-lo, porque o pensamento 
implica um distanciamento do acontecimento e a criação de uma lógica, uma teoria 
que tente explicá-lo, construindo assim uma objetividade, através de categorias e 
conceitos. Há um hiato entre o acontecer e o que se torna inteligível. O pensamen
to não é capaz de apreender o acontecimento na sua totalidade, mesmo porque há 
vivências que não são capazes de produzir imagens. O acontecimento é o concreto, 
o real; é inobjetivável na sua integralidade. O pensamento científico, contudo, não 
considera como existente aquilo que não foi conceituado (Bohadana, 1988). 

O pensamento científico moderno estrutura-se na dualidade entre diferença e 
identidade. A medida, a ordem, a comparação e a análise constituem métodos de 
estabelecer identidades, separar diferenças e formular, assim, conceitos que defi
nem, através das identidades, atributos gerais das coisas (Foucault, 1995). Esta forma 
de apreensão do mundo remonta à concepção de homem configurada na dualidade 
entre corpo e alma que marcou uma cisão entre o mundo sensível - emoção - e o 
mundo objetivo - razão. O mundo só pode ser conhecido através de imagens, signi
ficados. Os significados podem ser verdadeiros ou falsos, considerando-se verdadeiros 
aqueles pensados por meio de representações com valor de conceito, os quais se 
elaboram como manifestação da razão. O que escapa ao conceito é considerado 
erro (Bohadana, 1988). 

Crookshank, ao referir-se aos realistas "que confundiram formas ideais com os 
acontecimentos e atribuíram objetividade a eles", critica as representações de mundo 
construídas pelo pensamento científico clássico e, especificamente, pelos conceitos 
que constituem o discurso da epidemiologia emergente naquele período. As repre
sentações criadas pelos conceitos constroem modelos que tentam falar em nome da 
realidade, buscando dar previsibilidade aos acontecimentos. Ao contrário, esse autor 
defende que os conceitos - construções mentais indispensáveis à sistematização do 
pensamento - devem ser recursos a serem utilizados a posteriori para pensar o acon
tecimento. O acontecimento em si não é objetivo e inclui o inexplicável. 

Sem dúvida, a fala contida nessa reflexão parte de um ponto de vista não loca
lizado na esfera estrita do pensamento científico. O discurso científico caracteriza-se 
por apresentar-se através de proposições orientadas por um plano de referência, o 



qual apresenta delimitações e bordas que contornam e enfrentam o infinito e o caos 
(o inexplicável). O limite do plano de referência da ciência viabiliza uma coisa limi
tada e é no interior deste limite que se torna possível a explicação. Porém, seria ne
cessário ter em mente que todo limite é ilusório e toda determinação é negação, se 
não está numa relação imediata com o indeterminado (Deleuze & Guattari, 1993). 

Desta forma, a circunscrição de um plano de referência é uma necessidade 
que se impõe à construção científica. O limite, se por um lado traz uma inevitável 
redução a qualquer construção conceitual, por outro, viabiliza a explicação, criando 
recursos operativos necessários para lidar com a realidade. Porém, torna-se perti
nente questionar o conceito científico na sua tentativa de representar, isto é, tomar 
o lugar, substituir ou se colar 'como moeda ou selo' ao acontecimento, negando o 
indeterminado e bloqueando a reflexão, isto é, os caminhos percorridos entre as 
percepções que decorrem da vivência do acontecimento e a elaboração do pensa
mento e da própria crítica aos conceitos já instituídos como verdadeiros.7 

O pensamento de Crookshank sinalizou para esta importante reflexão a respei
to da construção científica. No entanto, tanto seus trabalhos, como os de Hamer e 
outros, apesar de ativamente presentes no debate e nas referências bibliográficas das 
publicações da época, foram praticamente banidos da história da epidemiologia nos 
manuais recentes. 

Mesmo 'esquecidos' não é possível desconsiderar o quanto influenciou o 
desenvolvimento da disciplina a recuperação que estes autores fizeram do pensa
mento de Sydenham. Retomaram, com o termo 'constituição epidêmica', a perspec
tiva de estudar a epidemia como unidade singular. Além disso, recuperaram uma 
definição, anterior à fragmentação da realidade em conceitos do biológico e social, 
que não dissociava natureza e cultura. De certa forma, tentavam encontrar o genius 
epidemicus que ficou relegado às quimeras dos séculos passados, como Virchow já 
tinha reivindicado. 

Hamer definiu constituição epidêmica como a ocorrência de períodos naturais 
que emergiam conformados pelo 'espírito dos tempos':8 

... durante períodos naturais de tempo, os acontecimentos epidemiológi¬ 
cos em qualquer área tendem a exibir peculiaridades e particularidades 

7 A relação entre pensamento e representação é expressa com propriedade e clareza por Emmanuel Carneiro 
Leão quando diz que "no pensamento nem tudo é representação. Ao contrário, toda representação nos re
mete a pensar as raízes e origens de sua vigência e constituição, toda representação inclui sempre um nível 
de pensamento que não representa nada, toda representação vive de acolher e aceitar, em seus limites, o 
mistério da realidade, subtraindo-se em todas as realizações" (v. Carneiro Leão, 1988:12). 

8 'Constituição epidêmica' - expressa como genius epidemicus ou como 'período natural conformado pelo es
pírito dos tempos' - evidencia fascinante relação entre 'velho' e 'novo': a concepção da realidade como sen
do ao mesmo tempo natural e sociocultural é apresentada atualmente como projeto de uma "nova aliança 
interdisciplinar entre as ciências naturais e humanas" e proposta no contexto da configuração de um novo 
quadro epistêmico (Schramm & Castiel, 1992:381). 



que são mais ou menos distintivas, justamente enquanto duram o reino de 
um rei particular, quando modas, costumes, arte e literatura tendem a 
conformar o espírito dos tempos, e precisamente enquanto duram guerras 
prolongadas, períodos naturais de atividade parecem ser marcados como 
'campanhas'. Posteriormente - e esta é a contribuição particular de Syde
nham à doutrina formal - acreditou-se que a observação, se adotada pelo 
método histórico durante longos períodos de tempo, mostrará que há uma 
tendência para a recorrência periódica de constituições epidêmicas seme
lhantes. (Hamer, 1928:16) 

Uma constituição epidêmica caracteriza-se por ciclos de anos que se diferen
ciam epidemiologicamente dos períodos livres de epidemia. As epidemias tendem a 
se suceder umas às outras em séries regulares e circulares. Precedendo uma epidemia 
específica ocorre, já em decorrência de dada constituição epidêmica, um aumento ge
ral da morbidade por doenças aliadas ou paralelas. Em uma constituição epidêmica 
há, portanto, similaridades e inter-relações entre os diferentes eventos clínicos e 
surtos que ocorrem. 

Crookshank e Hamer buscaram aplicar suas idéias ao estudo de constituições 
epidêmicas específicas. Um dos seus eixos privilegiados de pesquisa foram as gran
des epidemias de influenza que marcaram o início do século. A contradição entre 
um discurso difuso e a busca de objetivação precisa do termo 'constituição epidêmica', 
entre um discurso permeado de imagens de uma velha epidemiologia e a constru
ção de novas abordagens, transparece em seus textos, significativos como os de 
Virchow no século XIX. 

Hamer descreve as condições predisponentes à epidemia de influenza citando, 

por exemplo, um outro autor, Richter: 

A pandemia de influenza depende, para o seu desenvolvimento, de 
certas condições anticiclônicas do tempo (...) desenvolvem-se também du
rante determinados períodos de pressão que duram numerosos anos, que 
se harmonizam com mudanças na atividade solar que aparentemente cau
sam tais períodos de pressão. (Hamer, 1928:20) 

Citando também Crookshank, afirma que: 

No próprio fundamento da doutrina da constituição epidêmica 
permanece um fato observado implicitamente ou abertamente e reconhe
cido por Hipocrates, Baillou e por Sydenham: as prevalências catarrais epi
dêmicas e prevalências de tipo nervoso, que agora nos são familiares, 
como encefalite letárgica, poliomielite e semelhantes, tem sempre, embora 
irregularmente, tendido a se manifestar em torno das épocas de equinócio. 
(Hamer, 1928:29) 



Os seus trabalhos foram, no entanto, bem mais além; buscando precisar o ter
mo 'constituição epidêmica'. Hamer, por exemplo, trabalhou, desde o início do século, 
com os conceitos de 'potencial epidêmico', inovadoramente abordado por Ronald Ross 
e Browlee no estudo da malária, e de 'onda epidêmica', também estudado por 
Topley, Dudley e Greenwood (Hamer, 1928). Realizou, assim, estudos estatísticos 
das leis da epidemicidade da influenza, tentando descrever o movimento temporal e 
espacial das epidemias. 

Os elementos que se tornaram essenciais para a objetivação desses estudos fo
ram, contudo, inevitavelmente apreendidos através dos conceitos produzidos no 
contexto da teoria dos germes. Hamer considerou, neste sentido, os conceitos de 
portador, hospedeiro, resistência, imunidade após um ataque prévio e suscetibilidade 
como essenciais "na determinação da duração da constituição e do comportamento 
geral da doença epidêmica" (Hamer, 1928:52). 

Sendo assim, mesmo criticando a excessiva pretensão da bacteriologia na ex
plicação do fenômeno epidêmico, seus estudos específicos contraditoriamente parti
ciparam da legitimação dos conceitos nela apoiados, estando envolvidos na elaboração 
de formas precisas de objetivação da dinâmica populacional das doenças transmissí
veis.9 A herança da teoria da constituição epidêmica colaborou, desta forma, na 
construção de um discurso próprio da epidemiologia relativo à dimensão populacio
nal, espacial e temporal das doenças (Ayres, 1995b). 

O termo 'constituição epidêmica' não define um conceito, mas designa o pró
prio acontecimento na sua singularidade, sendo, portanto, passível de ser significado 
por inúmeras opções de conceituação. A tentativa de conceituação de constituição 
epidêmica esteve, assim, limitada aos conceitos que conseguiram efetivamente dar 
forma precisa à descrição empírica dos fenômenos. 

A base filosófica da concepção de doença formulada por Hipócrates e seguida 
por Sydenham, estruturou-se orientada na physis dos filósofos pré-socráticos,10 que 
apresenta uma racionalidade distinta da que orientou a ciência moderna. Os valores 
contidos na concepção hipocrática de epidemia e de doença não encontraram ex¬ 

9 Um modelo dinâmico, em termos matemáticos, estuda a evolução de determinadas variáveis no tempo. 
As relações entre estas variáveis são definidas por equações que têm o tempo como variável inde
pendente. Os modelos dinâmicos de transmissão utilizam variáveis provenientes da teoria da transmissão 
de agentes microbiológicos como: número de infectados, de suscetíveis, portadores, infecciosos e outros. 
Utilizam também parâmetros que expressam noções como infecciosidade, risco de transmissão etc. Essas 
noções trazem para o modelo, de forma indireta, os efeitos do meio sobre a transmissão. Como conse
qüência do modelo é possível calcular níveis de imunidade de grupo e limiares de transmissão, conceitos 
que são resultantes de uma dinâmica populacional de transmissão. Os modelos dinâmicos têm como 
centro das suas equações um termo que modela o contato direto ou indireto entre infecciosos e suscetí
veis (v. Bailey, 1975). 

10 Sigerist refere-se às considerações de um médico alemão, August Bier (1930), que, ao estudar o hipocra¬ 
tismo, relacionou-o também à idéia de physis da seguinte maneira: " a essência do hipocratismo, à qual 
devemos voltar sob qualquer circunstância, é o conceito de physis (natureza), com seus conceitos subor
dinados de constituição, a mescla boa e má do corpo, a atração e a repulsão" (Sigerist, 1974:97). 



pressão discursiva capaz de explicar os fenômenos para além de afirmações vagas e 
indefinidas. Desta forma, a formulação de uma teoria da dinâmica das epidemias es
truturou-se apoiada nos sólidos conceitos construídos no contexto da teoria de 
transmissão de agentes microbíológicos específicos. 

Crookshank e Hamer, assim como anteriormente Virchow e outros, mesmo as
sumindo valores que se opunham ao discurso dominante, estiveram limitados pela 
estrutura do discurso científico possível. Manifestaram, assim, através dos limites da 
linguagem científica disponível, que não é um 'determinado germe' que é capaz de 
explicar a origem de uma constituição epidêmica. A origem estaria em algo que 
provoca a emergência das várias ocorrências simultâneas: uma 'ação infectante co
mum', que poderia ser atribuída a 'influências ambientais' podendo estar também 
implicada 'alguma relação biológica entre elas'. Afirmaram que 

... os bacteriologistas não enxergaram a floresta por causa das árvores (...) 
os germes que os bacteriologistas demonstraram não são mais do que 
'organismos associados' ou 'invasores secundários'. Se olharmos deste 
ponto de vista, seremos capazes de considerar noções filosóficas mais am
plas com respeito à etiologia, idéias mais racionais com respeito à preven
ção e mais promissoras com respeito ao tratamento do que poderíamos 
cogitar enquanto as mentes humanas estiverem obcecadas pelas teorias 
presentes. (Hamer, 1928:46) 

Esses autores foram criticados como metafísicos por terem defendido uma teo
ria que não correspondia à estrutura do discurso científico e por afirmarem origens 
cósmicas e telúricas no surgimento de epidemias. Seus argumentos, contudo, apro
ximam-se das questões trabalhadas no capítulo I, a respeito de a biologia teorizar o 
corpo a partir de estruturas visíveis, relegando, por exemplo, o simbólico enquanto 
estrutura não visível à esfera de outros campos de conhecimento. Entre as observa
ções e citações do trabalho de Hamer encontramos a consideração de que os 
cientistas, ao utilizarem instrumentos de observação e experimentação para investi
gar o corpo, não depararam com nenhuma 'alma' e, assim, compreenderam-no por 
meio de 'mecanismos'. No entanto, "... se você tem os instrumentos inadequados, 
os objetos que procura podem evadir-se. O tubo de ensaio não detecta uma insin¬ 
ceridade nem o microscópio analisa uma mágoa" (Hamer, 1928:159). 

O ponto de vista valorativo destes epidemiologistas é assumido também no tra
balho de Hirst que, em 1953, escreve um livro sobre a história da peste e resgata o 
pensamento desses autores das primeiras décadas do século. Hirst ressalta como ain
da não se conseguiu compreender o porquê do aparecimento e desaparecimento 
de estágios históricos de grandes pandemias em intervalos de tempo muito longos. 
"Algum fator de tipo geral ou mesmo cósmico pode ser revelado". Concordou com 
Crookshank e Hamer por considerarem que não seria possível explicar todos os fe¬ 



nômenos da epidemia em termos de interações recíprocas entre comunidades de 
hospedeiros e parasitas. A medicina relacionada às doenças microbianas foi a que 
mais tendeu a desenvolver-se de um ponto de vista pragmático. 

Eu não quero me abster de registrar minha convicção de que o mo
derno processo de análise científica pode ser positivamente danoso, tanto 
para a causa da verdade e o bem-estar da humanidade, se ele continuar a 
negligenciar a síntese à luz da razão e da filosofia. Nós devemos adotar 
uma atitude mais holística com a natureza. (Hirst, 1953:VIM) 

A análise do discurso e dos conceitos da epidemiologia mediante os textos de 
Frost, Stallybrass e Rosenau, assim como das formulações dos autores que buscaram 
se distinguir do projeto institucional hegemônico, traz ainda uma série de questões a 
serem trabalhadas. Os conceitos que definiram o discurso da epidemiologia estive
ram orientados, como já vimos, por valores que emergiram como dominantes no 
processo de desenvolvimento da racionalidade científica moderna: localização, 
especificidade e intervenção. Estiveram envolvidos na construção de modelos, 
representações de mundo e relações de causa e efeito, em que as categorias corpo, 
espaço e tempo foram concebidas dissociadamente, compondo uma realidade 
fragmentada.11 

Já o pensamento pré-socrático concebeu a natureza a partir da idéia de 
physis, através da qual emergiu uma concepção dinâmica de corpo e de doença. 
Mesmo reconhecendo a distinção entre homem e mundo, a relação entre eles 
foi pensada sem distanciá-los e dissociá-los um do outro. O mundo é apreendido 
como uma totalidade outra que não é o homem, prescindindo-se das dualidades 
corpo e alma, mundo inteligível e mundo sensível, razão e emoção. A natureza é 
compreendida por meio de forças coexistentes e paradoxais: uma força de reu
nião e outra de dispersão; uma força que tende à desagregação e à indiferenciação 
e outra, que tende à agregação e à separação. Cria-se, nesta coexistência de for
ças, uma harmonia e equilíbrio constituinte da própria natureza. Não é o homem, 
portanto, que consegue unificar o que está disperso, a partir de um processo lógico. 

11 As noções de espaço e tempo na ciência moderna orientam-se por uma concepção platônica. Platão conce
be essas noções como estando fora do mundo sensível, viabilizando a relação causa e efeito, na qual o mo
delo, o idêntico, é a causa da diferença. O modelo é definido como sendo as idéias, o que não muda. já o 
mundo, a matéria, é definida como sendo essencialmente mutável. Há uma predominância do modelo so
bre a matéria, que é vista como algo disforme, cuja organização depende do modelo. A matéria seria então 
compreendida como cópia do modelo. Já o espaço seria o 'recipiente' de todos os corpos. A categoria espa
ço implica conceber algo anterior ao existente e decorre de um pensamento já dicotomizado. Embora o 
mundo assim engendrado seja uma imagem semelhante a um modelo, ele não é totalmente adaptável, pois 
o devir comporta acidentes. Os acidentes do devir são concebidos como o Tempo, que corresponde ao mo
vimento da imagem. Tanto espaço como tempo são, portanto, construções do pensamento, existindo como 
representação (Bohadana, 1988). 



A natureza possui uma ordem intrínseca que, para ser compreendida, deve ser 
apreendida (Bohadana, 1988). 

A vida é compreendida através dessa relação de forças, e a doença, como uma 
perturbação do equilíbrio entre elas. A doença, como desequilíbrio entre forças de 
agregação e desagregação do corpo na relação com seu topos,12 estaria em um 
domínio intermediário entre o corpo e o meio circundante. 

A compreensão do corpo separado e situado em um espaço e tempo concebi
dos como previamente existentes, característico do pensamento científico, construiu 
representações que cindiram o elo entre o corpo e o topos em que este se posiciona. 
O pensamento científico cindiu o elo da interface em que ocorre a doença. A doen
ça, a partir disso, tornou-se pensada tendo como referência não mais o corpo con
creto e seu topos, mas as distintas representações do corpo e do espaço, que, por 
meio de linguagens estranhas entre si, fragmentaram o homem e as suas relações. A 
partir desses fragmentos e das ciências que assumiram a responsabilidade compe
tente por cada um deles qualificaram-se domínios de saber que só viabilizaram 
diálogos entre representações do mundo. Ε nesse contexto que ocorre a busca da 
integração entre o biológico, o psíquico e o social. 

Embora partindo de outros pontos de vista em relação ao discurso hegemônico, 
o pensamento crítico que se desenvolveu na epidemiologia não escapou a essas an
tinomias características da conformação da racionalidade científica moderna. As 
representações de mundo concebidas nesse contexto conformaram também o 
discurso crítico. 

Fundamentalmente, com relação a essas contradições, destacamos a legiti
midade não abalada dos conceitos que falam em nome do biológico, presentes 
no debate disciplinar até os dias atuais. Apesar de apontar inconsistências no projeto 
disciplinar da Epidemiologia, ampliando muitas de suas abordagens com a utilização 
de conceitos provenientes de outras áreas, o movimento crítico não superou - mesmo 
porque não o poderia fazer isoladamente - a forte base que a representação de cor
po construída pela bacteriologia tem até hoje na compreensão do que é a doença. 

Mesmo partindo de um ponto de vista que defendia originalmente uma concep
ção dinâmica de doença, Crookshank (1920), ao discutir a distinção entre o conceito de 
doença e o de epidemia, também apresentou as contradições que fragmentam o 
corpo e seu topos. Ele criticou a pertinência da bacteriologia referenciar a concei¬ 
tuação de epidemia, mas acabou por legitimá-la como referência para o conceito 
de doença. Essa contradição é básica em nosso ponto de vista, porque um 
conceito de epidemia estará sempre vinculado a um conceito de doença. Os limites 

12 Utiliza-se o termo topos para distinguir uma diferença de significado em relação à categoria espaço e 
tempo, concebida como algo que é anterior ao existente. Topos e corpo configuram-se através de uma 
interface em que o existir se dá na própria vivência do acontecimento. 



que se assumem numa determinada conceituação de doença delimitam também as 
possibilidades de uma conceituação de epidemia.13 

Crookshank distingue a diferença entre o conceito de doença e o conceito de 
epidemia, assinalando que, apesar disso, comumente relaciona-se epidemia com 
ocorrência de casos e com o conceito de doença. A causa de uma epidemia tende a 
ser considerada como correspondente à causa da doença. A epidemia seria uma 
'exaltação da virulência' da causa da doença. As diferenças na manifestação das 
epidemias tendem a ser explicadas por variações na 'resistência'. Não se justifica, 
contudo, porque os microorganismos e os seres humanos variam na sua virulência' 
ou 'resistência'. Para ele, essa abordagem não é a que diria respeito à epidemiologia 
e sim à medicina clínica. 

O uso incorreto do termo 'epidemia', que apresenta maior complexidade, ten
deu a "obscurecer o pensamento, na atual ascendência do positivismo na epide
miologia" (Crookshank, 1920:165). Refere-se a uma prevalência, algo que está 
acontecendo em uma comunidade. O seu uso é análogo ao termo 'caso', uma vez 
que podemos nos referir a 'casos' de epidemias, pois quem sofre uma epidemia é 
um grupo ou comunidade. Crookshank assinala que Greenwood observou que as 
principais 'causas' de uma 'doença epidêmica' são oriundas de algo extracorpóreo, 
ao contrário das causas intracorpóreas atribuídas a doenças especiais. Para ele, no 
entanto, a utilização do termo 'doença epidêmica' por Greenwood não é correta. 
'Doença epidêmica' poderia ser utilizado como conceito transitório entre o de 
doença e o de epidemia, mas diferencia-se do deste último. 

O conceito de epidemia, tanto como o de doença, são concepções. A causa 
de uma epidemia não é o germe, mas aquilo que favorece a eclosão ou dissemina
ção dos germes. Definir-se-ia assim a especificidade do estudo epidemiológico 
como aquele que problematiza fundamentalmente a causa da prevalência nas po
pulações e não as causas de interesse clínico, relativas ao conceito de doença. Os 
sintomas de uma epidemia constituem-se de diversas doenças afetando diferentes 
pessoas em uma comunidade, a qual pode abranger desde uma pequena localidade 
até todo o planeta e envolve casos 'típicos', 'atípicos' e diferentes tipos de germes 
(Crookshank, 1920). 

Nesta passagem percebemos que, ao delegar o corpo à clínica e o espaço à 
epidemiologia, Crookshank, mesmo tendo sido anteriormente crítico com relação 
ao conceito de doença, acabou por aceitar a teoria dos germes como a que efetiva
mente diz o que é a doença no corpo, detectando as impropriedades desta teoria 

13 Mendes Gonçalves, ao analisar a configuração epistemológica e prática da epidemiologia, antecipa esta 
consideração: "Não há como explicar a história de uma disciplina que, como a epidemiologia, tome por 
objeto de conhecimento (a Doença) aquele produzido por uma outra, desvinculando-a da história dessa 
outra" (Mendes Gonçalves, 1990:66). Nesse sentido, "os compromissos assumidos na elaboração do 
conceito de doença, e reiterados na sua permanência, representam o núcleo do obstáculo a ser transposto" 
(Mendes Gonçalves, 1990:83). 



para explicar a complexidade da epidemia. No entanto, se a biologia e, especifica
mente, a teoria microbiológica de transmissão de doenças construiu uma repre
sentação de espaço que reduziu a compreensão da complexidade do fenômeno da 
epidemia, construiu, ao mesmo tempo, uma determinada representação de corpo 
que trouxe conseqüências equivalentes do ponto de vista da apreensão do sentido 
de relação entre os homens e o que os cercam. 

Assumindo que a doença ocorre na interface entre o corpo e o meio circun¬ 
dante, e estando relacionada a sua autoconservação, pode-se considerar que é um 
fenômeno que ocorre no contexto da relação do corpo com seu topos. A epidemia, 
por sua vez, só se materializa em corpos concretos. Portanto, qualquer conceito ou 
noção que se construa a respeito de epidemia estará sendo extraída também desta 
interface. Sem dúvida, como observamos em capítulo anterior, não só o conceito de 
transmissão, mas também todas as outras noções e teorias a respeito da propagação 
de doenças epidêmicas, no decorrer da história, problematizaram as interfaces do corpo: 
ora os sentidos de tato, sabor e olfato, ora a pele e membranas mucosas - órgãos e 
superfícies de encontro e separação do corpo com seu meio. 

Diversificada entre 'porosidades do corpo', referidas nos tratados medievais, e 
'portas de entrada', específicas dos manuais de bacteriologia; entre impressões olfa
tivas fugazes relacionadas à constituição do ar; os medos dos 'venenos' alimentares, 
do difuso contágio; e o estudo das lesões anatômicas da pele e das membranas 
intestinais e respiratórias, a epidemia esteve invariavelmente ligada aos sentidos 
e estruturas corporais que delimitam e ao mesmo tempo estabelecem relações entre 
o corpo e o seu meio. 

Desta forma, qualquer conceito de epidemia estará obrigatoriamente vincula
do a um conceito de doença, mesmo que cada um deles tenha a sua especificidade. 
Frost, que definiu inicialmente epidemia como "ciência ou doutrina das epidemias", 
concluiu que epidemiologia é "o estudo das doenças como fenômeno de massa", 
assumindo como referência fundamental o conceito de doença transmissível. A par
tir de então, todas as vertentes da epidemiologia, nas suas diferentes abordagens, se 
por um lado ampliaram a conceituação de epidemia, por outro, não alcançaram su
perar nem prescindir, no estudo da epidemia, do conceito de doença transmissível, 
inevitavelmente legitimado como o que corresponde à verdadeira natureza da 
doença. Sem dúvida, como analisamos nesse capítulo, a conceituação de epidemia 
através do estudo da dinâmica populacional das doenças efetivou-se objetivamente 
com base no conceito de doença transmissível. 


