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Introdução

O campo de articulação entre a saúde e o ambiente, que também é denomina-
do de Saúde Ambiental, constitui um objeto de estudo que há anos me ocu-

pa. Por 18 anos trabalhei como sanitarista na região do pólo siderúrgico-petro-
químico de Cubatão-SP. Lugar de tragédias ambientais e humanas, onde a ecolo-
gia, em sua dimensão socioambiental, demandou ações concretas de caráter in-
tersetorial à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP, 1984). Pode-se
dizer que, entre 1983 e 1987, houve um período de ouro da administração públi-
ca paulista no setor saúde. Nesse tempo, teve-se uma condição política favorável
para responder às demandas da população e das vítimas da poluição.

Este foi um capítulo importante da Saúde Pública brasileira no tocante
à temática dos riscos ambientais para a saúde, incluído aí os ambientes de
trabalho e a vigilância epidemiológica dos agravos deles decorrentes. Nessa
atividade contínua, a questão dos indicadores ambientais disponíveis para
tomada de decisão foi uma permanente fonte de insatisfação, de indagação,
de críticas e de ensaios construtivos.

Das ações bem-sucedidas, duas foram exemplares (Augusto, 1996): a pri-
meira, de vigilância dos agravos decorrentes da exposição ocupacional aos hi-
drocarbonetos aromáticos, ao ruído, ao flúor, às poeiras e a outros agentes pro-
dutores de dermatoses (Augusto et al., 1986). Essas ações foram normatizadas
pela Resolução SS-69 de outubro de 1984 da SES-SP. Sem dúvida, essa norma
foi pioneira do ponto de vista de se ampliar o sistema de vigilância epidemioló-
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gica para agravos e riscos não-biológicos e constitui um dado histórico impor-
tante. Graças a ela, foi possível caracterizar uma epidemia de intoxicação por
exposição ao benzeno, em mistura com outros hidrocarbonetos aromáticos, que
vitimou centenas de trabalhadores, a maioria por exposição ao gás de coqueria
(Augusto, 1984; 1987; 1991; Ruiz, 1987; Augusto et al., 1992a; 1992b; 1993;
1999a; 1999b). Trata-se de uma das maiores tragédias ambientais, com vítimas
humanas, de que se tem conhecimento no Brasil. O quadro identificado em
Cubatão foi, posteriormente, reconhecido em outros pólos industriais: Volta
Redonda (RJ), Camaçari (BA); Vale do Aço (MG) e Vitória (ES), totalizando
cerca de 4.000 casos de benzenismo diagnosticados em um período de oito anos
(MTb, 1994, 1995; Carvalho et al., 1995).

A segunda ação bem-sucedida foi a caracterização do dano ambiental e de
agravos à saúde de trabalhadores expostos (e população geral) aos solventes
clorados. Essas substâncias tóxicas faziam parte da atividade produtiva de uma
única unidade fabril de Cubatão-SP. A situação da população exposta foi condi-
cionada pela ocupação de um loteamento legal, cujo solo estava contaminado
por esses produtos (hexaclorobenzeno, pentaclofenol, tetracloreto de carbono,
percloroetileno, entre outros) (Augusto, 1994, 1995; Augusto et al., 1995; Au-
gusto, 1997, 1998).

Em ambas as situações foram mobilizadas instituições públicas e setores
não-governamentais, como sindicatos de trabalhadores, associações de mora-
dores e ONGs ambientalistas. A imprensa desempenhou papel fundamental
para informação e criação de uma opinião pública que constituiu uma verdadei-
ra corrente de pressão sobre os gestores, inclusive sobre o sistema judiciário e de
parlamentares (Augusto, 1996).

Nesses dois casos, muito importante foi o papel do setor saúde, que estabe-
leceu indicadores fundamentados tecnicamente e negociados politicamente, tendo
como guia o “princípio da precaução” (Augusto & Freitas, 1998).

No caso do benzenismo, um indicador estabelecido de dano por exposição
foi a neutropenia, uma alteração hematológica observada em hemogramas, o
qual funcionou como um indicador sentinela.

A negociação, desde o início, deu-se com a participação do setor público,
empresarial e dos trabalhadores. O resultado foi o estabelecimento de uma nor-
ma técnica, tanto para o seguro social, como para as medidas de proteção à
saúde, para o controle ambiental e para a prevenção no processo produtivo. Isto
é, as normas amarravam todos estes aspectos, de tal sorte que, mesmo fazendo
foco em algum aspecto, tinha-se a compreensão da globalidade do problema
(SSE-SP, 1993; INSS, 1993, 1998; MTb, 1994, 1995; MS, 2001). Na questão do
benzeno, já se tinha um antecedente normativo interministerial de 1982, que
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tratava do risco para a saúde de produtos com mistura de benzeno em concen-
trações elevadas. Esta Portaria, em seu Art. 10, “proíbe, em todo o território
nacional, a fabricação de produtos que contenham benzeno em sua composi-
ção, admitida, porém, a presença dessa substância, como agente contaminante,
em percentual não superior a 1 % (um por cento), em volume” (MS, 1982;
Novaes, 1992).

Os acordos estabelecidos, em termos do que se deve considerar como indi-
cador, serviram para o estabelecimento de um novo modo de atuar sobre o
problema e que balizou uma reflexão no mundo do trabalho brasileiro, possibi-
litando desvendar o problema e estabelecer uma linguagem inteligível para os
técnicos e para as vítimas da contaminação ambiental (Fundacentro, 1996).

Um fato importante foi o de a seguridade social reconhecer como incapaci-
tante para o trabalho o dano à saúde (de nível celular) decorrente de exposição
nociva no ambiente, antes mesmo de se manifestar o quadro clássico do benze-
nismo, isto é, anemia aplástica (INSS, 1987). Até então, como era norma, só se
considerava dano à saúde do trabalhador os quadros nosológicos que fossem
incapacitantes para o exercício da função desempenhada por ele.

A neutropenia foi um indicador que cumpriu um papel social importante,
pois permitia monitorar indústrias de risco para a exposição ao benzeno, prote-
ger e assegurar a saúde dos trabalhadores. Sua escolha baseou-se na fisiopatolo-
gia, na toxicologia, na epidemiologia, na clínica e na capacidade de compreensão
fácil do fenômeno da intoxicação crônica pelo benzeno, foi um elemento im-
portante que garantiu a participação esclarecida dos trabalhadores no controle
do problema.

Infelizmente, com o aprofundamento do processo neoliberal, este indica-
dor vem sendo mais intensamente questionado pelo ‘capital’ e muitas questões
tecnicamente resolvidas voltaram à estaca zero, com um discurso já vencido,
porém, que se renova na medida em que a organização dos trabalhadores tem
sofrido sérios reveses.

Importante também foi o aprendizado da compreensão da saúde como um
indicador complexo que não pode ficar subordinado a indicadores de nível infe-
rior, como, por exemplo, um determinado limite de tolerância a substâncias tó-
xicas. Isto é particularmente importante quando se lida com exposição a carci-
nógenos e substâncias hipersensibilizantes, para os quais a susceptibilidade indi-
vidual não permite que se calcule uma ‘exposição segura’ ou que se considere
que todas as pessoas funcionem como um ‘ser médio’ frente a um determinado
risco. O benzeno é considerado uma substância carcinogênica para humanos e,
por isso, para esta substância, não é aceitável um limite seguro de exposição.
Com esse raciocínio, eliminou-se o condicionamento do diagnóstico de benze-
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nismo a concentrações de benzeno medidas no ar dos ambientes de trabalho.
Estas passaram a ter uma função apenas de monitoramento das medidas de
engenharia de controle ambiental.

Para o caso da exposição aos solventes clorados, conseguiu-se que fosse
reconhecida como dano à saúde, em processo judicial, qualquer alteração sus-
peita decorrente da exposição ao conjunto de produtos fabricados pela empresa
responsável. Por estas alterações, os trabalhadores obtiveram estabilidade vitalí-
cia no emprego.

Para alcançar este acordo, foram demonstradas alterações ao nível molecu-
lar, através de uma pesquisa consentida pelos trabalhadores expostos. Nesse
caso, utilizou-se a quebra de cromossomos (clastogênese) como indicador bio-
lógico. O micronúcleo é um segmento de cromossomo perdido no citoplasma
das células e é facilmente identificável à microscopia óptica. Este indicador é um
fenômeno precoce que se observa em situações de exposição a produtos carci-
nogênicos (Augusto, 1995). Neste caso, repetiu-se o processo de expandir o
entendimento de ‘dano à saúde’.

Em ambos os casos, buscaram-se alterações precoces possíveis de serem
detectadas pela capacidade tecnológica instalada. Também, pôde-se compre-
ender que há fenômenos não passíveis de medição quantitativa (por ignorân-
cia científica, insuficiência de conhecimento, atraso tecnológico etc.) e que
devem ser levados em conta. Nestas situações, o ‘princípio da precaução’ deve
ser evocado, pois permite trazer o processo de causação para estágios iniciais
ou, quiçá, antecedentes, possibilitando efetivas ações de proteção à saúde. Esses
indicadores foram importantes para identificar o ‘efeito sentinela’ e o seu re-
conhecimento legal como ‘acidente de trabalho’, trazendo o problema médi-
co-social para um estágio mais anterior (etapa biológica) do processo saúde-
doença (Augusto, et al. 1999 a, b).

Os indicadores de efeito precoce são de grande importância, pois possibili-
tam aos organismos afetados, ter algum grau de reparo celular ou de homeosta-
sia, quando cessada a exposição. Assim, aumenta-se a chance de recuperação da
saúde ou de não evolução para formas clínicas mais graves. O que não quer
dizer que as alterações reconhecidas como precoces não ofereçam riscos. Nos
casos dos efeitos em células imaturas, mesmo quando se cessa a exposição, a
longo prazo podem advir agravos irreparáveis à saúde. O que chamamos de
‘precoce’ deve ser ainda relativizado, pois por trás de uma neutropenia manifesta
há, na medula óssea (local de produção dessas células), alterações qualitativa e
quantitativamente muito complexas e com outros níveis de perturbação funcio-
nal na hematopoiese, provocados pelo benzeno e ou seus metabolitos (Ruiz,
1987; Augusto, 1991, Augusto et al., 1993; Augusto et al., 1999 a, b).
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Esta foi a principal motivação na busca de um indicador que pudesse res-
ponder às medidas de proteção à saúde. Durante todos esses anos, houve um
confronto entre a visão reducionista e cientificista das ‘verdades’ de algumas
disciplinas. É freqüente o reducionismo quando se quer explicar um problema
de saúde apenas sob a ótica da toxicologia ou da clínica ou da química, ou da
bioquímica, ou da engenharia, ou do direito.

Para este nível de compreensão, muitas vezes faz-se necessária a interven-
ção do especialista (no caso do benzenismo, a do hematologista). Para um pro-
blema complexo, sempre é requerido um duplo movimento: de diferenciação e
de integração continuadas, para a compreensão-explicação da globalidade do
problema. Esses movimentos podem ser visualizados como uma espiral. Quando
retornamos à questão, a integração do conhecimento coloca a compreensão
do problema em um nível mais elevado.

Em 1987, um grande debate sobre os indicadores biológicos de efeito da
exposição ao benzeno se produziu na comunidade médica (Colégio Brasileiro
de Hematologia e Associação Brasileira de Hematologia) (BSBH, 1987). A pres-
são social fez com que esse debate fosse permeado por técnicos de outras espe-
cialidades, não só hematologistas ou médicos do trabalho.

Isto melhorou a capacidade crítica, o ‘padrão de normalidade’ e o ‘valor de
referência’ que se pretendia adotar como indicadores hematológicos de ‘caso
confirmado’ ou de ‘caso suspeito’ de benzenismo.

A controvérsia técnica estabelecida foi um verdadeiro confronto entre di-
versas visões de mundo. Inclusive quanto aos aspectos éticos. Nesse processo, o
Conselho Regional de Medicina de São Paulo foi chamado por várias vezes a
participar do debate e a se posicionar oficialmente.

É certo que nessa história houve muitas voltas e, até hoje, uma permanente
mobilização e atenção têm sido necessárias para manter vivo o processo de
negociação, pois o setor representante do capital tenta continuamente desfazer
os consensos e acordos já estabelecidos, como tem sido sua tradicional atitude.

Importante aprendizado, nos dois exemplos, foi o envolvimento crítico de
diversos especialistas sobre suas próprias disciplinas (Novaes, 1992). Como um
resultado importante desse processo, temos a interdisciplinaridade das ações
estabelecidas, ao se originarem os indicadores, que ganharam de fato legitimida-
de e força para a tomada de decisão e que foram úteis para os técnicos, a justiça
e os grupos humanos vítimas.

Após este período longo de atuação prática e de elaboração de teses acadê-
micas, concluídas e aprovadas (Ruiz, 1987; Augusto, 1991; 1995; Novaes, 1992),
manifestou-se, em nível pessoal, uma preocupação epistemológica com relação
à questão dos indicadores e que tem motivado uma reflexão no Laboratório de
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Saúde, Ambiente e Trabalho (Lasat), do Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva
do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, da Fiocruz, situado em Recife (PE),
local onde atuo como pesquisadora desde 1996.

Temos claro que as informações para a tomada de decisão em saúde, geren-
ciamento de riscos, diagnóstico de situação para avaliação de ações, programas
ou serviços são sempre pretendidas e desejáveis que tenham o maior embasa-
mento técnico-científico possível, principalmente no que tange à sua sistemati-
zação, derivação e validação. Assim sendo, os indicadores que são componentes
de uma dada informação ou de uma assertiva científica, obviamente apresentam
todas as implicações de caráter teórico, prático e ético que regulam o conheci-
mento científico.

No Laboratório de Saúde, Ambiente e Trabalho do CPqAM, temos consi-
derado que a perspectiva construtivista nos parece um caminho promissor. Na
época em que pessoalmente estive envolvida com o caso do benzenismo e dos
solventes clorados em Cubatão-SP, não dispunha de um entendimento episte-
mológico para a intervenção interdisciplinar que se produziu, mas tinha, certa-
mente, uma rede conceitual e uma visão de mundo que me permitiam tecer as
disciplinas, formando ao final um tecido, no qual o todo e as partes se contêm e
estão contidas, como em um holograma, conforme propõe Morin (1996).

Nesse percurso, agora refletindo a história dessas experiências, temos nos
valido de Juan Samaja, importante autor e pensador argentino, filósofo dedicado
à epistemologia e que vem desenvolvendo a Teoria de Matriz de Dados, que nos
parece essencial para a compreensão do significado do dado, para as mais diver-
sas utilizações no campo da saúde e, em particular, para o monitoramento dos
espaços de desenvolvimento humano, fundamental para a vigilância em saúde e
a vigilância ambiental (Samaja, 1996).

Assim, muito do que vamos tratar aqui são extratos de aulas assistidas em
diversos cursos proferidos por Samaja, no Programa de Pós-graduação do Cen-
tro de Pesquisas Aggeu Magalhães, da Fiocruz, em Recife, nos anos de 1997,
1998 e 1999, bem como da bibliografia por ele indicada.

Em recente revisão sobre o tema dos sistemas de indicadores para a saúde
ambiental, Borja & Moraes (2001) concluem que a maioria dos indicadores desen-
volvidos têm privilegiado a base de dados quantitativa e as análises em modelos
matemáticos, o que representa uma limitação diante da subjetividade das questões
ambientais. Essa subjetividade, segundo os autores, não pode ser captada pelos
números e as estatísticas elaboradas na perspectiva dos técnicos e administrado-
res. Os autores não encontram uma solução para incorporar os componentes
quantitativos e qualitativos dos indicadores, mesmo considerando um sistema com-
posto. Isso é real, pois essas dificuldades estão situadas no campo teórico.
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As fragilidades persistentes nos marcos teórico e metodológico têm moti-
vado diversos pesquisadores na busca de indicadores que incorporem, na sua
construção intelectual, métodos interativos e de perspectiva interdisciplinar.

O que pretendemos tratar aqui são pontos do campo teórico que po-
dem colaborar para a reflexão e os ensaios sobre a produção de indicadores.
A complexidade dos problemas ambientais e do desenvolvimento social,
que se pretende monitorar e suas implicações para a saúde exigem aborda-
gens de tipo interdisciplinar.

Estas questões nos remetem, certamente, a uma discussão epistemológica e
à análise da ‘semântica do dado’ desenvolvida por Samaja (1997), que constitui
uma importante contribuição para esse propósito.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O Dado como Elemento do Discurso Científico

Somente em tempos recentes foram elaborados instrumentos necessários
para se pensar rigorosamente a ‘arquitetura da complexidade’ discursiva do dado,
ao se proporcionar ferramentas para descrever hierarquias de proposições (Sa-
maja, 1997).

Como a informação existe na cultura na forma de discurso (texto), no qual
suas partes se organizam entre si, respondendo ou produzindo planos ou níveis
diferentes de informação e de sentido, uma importante questão metodológica
consiste em poder examinar criticamente suas características, seus níveis e trans-
formações, a fim de apreciar seu valor, alcance, limites e interpretar adequada-
mente seu sentido.

Assim, dois planos de análise podem ser considerados: um, que está vincu-
lado à estratégia que o autor está seguindo para organizar seus argumentos e
para expor seus resultados, e outro, que se refere melhor à estratégia que foi
seguida na investigação para organizar a busca e produção da informação ou do
sentido de seu objeto complexo.

Para compreender a gênesis e a estrutura da informação, Samaja propõe
diversos pressupostos para a construção do saber científico, que, por analogia,
adotamos alguns ajustados para o tema aqui proposto. Dessa forma: 1) a infor-
mação (ou o dado científico) não se constitui em um sistema autônomo, isto é,
não se auto-origina; 2) a informação se constrói sobre o mundo dos significados
e representações que preexistem e foram produzidos pela vida sociocultural dos
homens; 3) a cultura procede da vida dos povos e das instituições reais por eles
criadas e que antecedem a construção da informação; 4) a elaboração de um
sistema de informação é um produto especializado proveniente da atividade
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técnico-científica, que se baseia em construções discursivas, mediante lingua-
gens crescentemente formalizadas e reguladas, que se traduzem em sistemas
conceituais (não só científicas, mas também de representações artísticas, religio-
sas e éticas), permitindo um esforço de coerência, guiado pelo valor de uma
‘verdade objetiva’. Também novas representações operacionais se projetam so-
bre a esfera prática das técnicas, de modelos ou de analogias culturais, abrindo,
assim, novos campos para a investigação científica e a criatividade; 5) estas cons-
truções retroatuam sobre a vida cultural e prático-social, contribuindo para criar
sistemas de representações.

Quando falamos de dados ou de informações, entendemos, como já foi
dito, que estão submetidos ao mesmo processo do saber científico que lhes dá
origem. Assim, uma característica específica da atividade científica é sua peculiar
intenção de produzir conhecimento orientado ao entendimento com as demais
formas de conhecimento.

A ciência concebe seus objetos como fenômenos (aquilo que se manifesta)
e se abstém de julgar sobre entendimentos para os quais não seja possível imagi-
nar alguma operação que o ponha à prova e o torne experimental (Samaja, 1997).

As representações culturais que antecedem a atividade dos produtores de
dados técnico-científicos não se confundem com teorias preexistentes, embora
teorias anteriores, que fazem parte do senso-comum, estão incorporadas em suas
realizações experimentais como imagens, modelos, paradigmas (Samaja, 1999).

Segundo Schumpter (apud Cerroni, 1971), há três pontos fundamentais na
construção do conhecimento científico e que são úteis para pensar a construção
de dados: 1) a visão (conhecimento não-científico, intuitivo) que funciona como
ponto de orientação; 2) a verificação (conhecimento científico propriamente
dito) que é uma emancipação da visão; 3) a validação da visão (campo de verifi-
cação objetiva).

O objetivo da informação ou do dado é descrever a realidade e, portanto, essa
descrição não pode ser entendida como a realidade como ela é. Há sempre uma
redução a uma escala sobre a qual se estabelecem operações possíveis, buscan-
do-se, assim, construir um objeto modelo que a represente.

A estrutura básica do conhecimento científico está integrada por três com-
ponentes: 1) as regras da teoria; 2) os fatos; 3) a operação ‘modelizadora’ (obje-
tivante) (Samaja, 1999). Essa triplicidade foi também postulada por Pierce (1987)
em sua teoria dos signos (o signo; o objeto e o interpretante); estes três compo-
nentes estão presentes em todas as formas de conhecimento. O saber científico
conserva, pois, um pouco do saber sapiencial, contemplativo, da hermenêutica e
de tipo operativo. Este último tem como objetivo controlar a sistematicidade, a
coerência e a derivação do saber (Samaja, 1999).
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O desenvolvimento científico é o resultado de um ir e vir incessante entre o
teórico (regras) e o momento experimental, componente empírico que pertence
ao campo das entidades reais (Ladrière, 1969). O conhecimento científico pode
ser caracterizado tanto do ponto de vista da elaboração, da utilização, da verifi-
cação das teorias, quanto dos procedimentos experimentais. Samaja (1999)
ressalta a característica da grande expansão de suas articulações ou mediações
operacionais, que permitem extrair conseqüências rigorosas de certas premis-
sas dadas, intercalando longas cadeias de puras transformações operacionais,
que, em seu caráter operatório, levam a cabo transformações das descrições
preexistentes do objeto, estabelecem acordos explícitos sobre a validade e a
confiabilidade de tais operações.

Segundo Piaget & Garcia (1987), essas operações cumprem duas funções
básicas: uma função regulatória e uma função explicativa. Essas operações são
acordadas explicitamente nas comunidades científicas, que têm uma base co-
mum implícita preexistente que faz parte de sua linguagem natural.

Portanto, atrás de regras (teorias), fatos e objetividade, há uma gênesis que,
embora esteja esquecida, está contida e se conserva operante nas realizações
atuais do conhecimento (Samaja, 1999). Assim, a estrutura completa da infor-
mação inclui pressupostos da gênesis que Samaja assim sintetiza:

a) Pressupostos tomados do mundo da vida ou da base de conheci-
mentos prévios;

b) Esses pressupostos produzem uma pré-compreensão ‘modelizado-
ra’ da realidade (ou da visão), denominado por Bunge (1969) de
“Objeto Modelo”;

c) A teoria ou o conjunto de regras se constrói a partir do “objeto modelo”;
d) O objeto real ou a realidade expressada por essa modelização se desdo-

bra em diversos sentidos e por todas partes.
É o conhecimento prévio do mundo da vida que permite ao investigador dis-

por de uma pré-compreensão ‘modelizante’, sobre a qual se fazem as razões de
redescrição da realidade. A análise formal da modelização da realidade, a partir da
pré-compreensão ‘modelizadora’, nos coloca como resultado um conjunto de ope-
rações com funções regulatórias ou de tipo explicativas em todo ato científico. A
pré-compreensão ‘modelizante’ tem subjacente um sistema de interpretação da rea-
lidade que dá conta desta em termos de entidades concretas, caracterizadas com
precisão por suas propriedades (intrínsecas) e por suas relações (Samaja, 1997).

Todo conjunto de inteligibilidade que caracteriza o comportamento cientí-
fico se comporta como uma matriz de dados. A teoria deriva da compreensão
‘modelizadora’ e esta é a condição de possibilidade de sua aplicabilidade no ob-
jeto modelo, a partir do qual receberá suas corroborações ou falsificações.
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Rolando Garcia (1986; 1996) nega que as características de um sistema glo-
bal estejam dadas a priori ou que sejam observáveis, no sentido postulado pelo
positivismo, isto é, que sejam acessíveis pela experiência direta. Para ele, não há
uma leitura direta da experiência e sim uma diferença entre os dados, os obser-
váveis e os fatos. Os observáveis são os dados oriundos da experiência e que já
foram interpretados, enquanto os fatos são relações entre observáveis.

As relações entre os observáveis (ou entre os fatos) não surgem de uma
simples evidência empírica. Na sucessão temporal de fatos heterogêneos, que se
sucedem no tempo, os processos estruturalmente são diversos, por isso não se
pode extrair deles indicadores a-históricos. Da mesma maneira, a justaposição
espacial de estruturas diversas, como se fosse simples quantificação de um mes-
mo processo, introduzindo-se, por exemplo, gradientes, também é um equívo-
co. Em geral, está-se à frente de uma diversidade de processos que obedecem a
origens e estruturas diferentes e estas diferenças impedem certas agregações.

Os dados observacionais, que pertencem a diferentes escalas, também não
devem ser misturados. Não melhora a informação agregar dados de uma escala
inferior aos dados de uma escala superior. Pelo contrário, esses equívocos pro-
duzem ruído que impede a comunicação efetiva do dado, mas que pode ser
organizado de forma que as diferentes escalas interajam.

Nesse sentido, o problema que temos é de como estudar essas interações.
Para abordar esse problema, na verdade, não há regras gerais. Assim, uma matriz
de dados deve ser considerada como um sistema de matrizes de dados interco-
nectadas, que possibilite ordenar os dados em cada nível hierárquico. O dado
passa a pertencer a uma rede de relações, o que permite interpretações e geração
de indicadores realmente úteis para a compreensão do objeto/problema.

A Importância da Semântica do ‘Dado’ na
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Construção de Indicadores

A informação ou dado é, pois, um ato proposicional, através do qual alguém
faz referência a um ente ou evento, predicando sobre um certo assunto de inte-
resse (campo semântico). Segundo Samaja, a estrutura do dado é composta de
quatro componentes: 1) a unidade de análise; 2) a variável; 3) o valor da variável;
4) o indicador. Todos esses componentes do dado são convenções úteis para o
entendimento de sua estrutura. O indicador pode ser compreendido como o
procedimento que se aplica a alguns dos sentidos possíveis da variável, para
estabelecer um valor, que pertence a uma particular unidade de análise (Samaja,
1999). Portanto, uma informação ou um dado só existe se contiver esses quatro
componentes: a unidade de análise, a variável, o valor da variável e o indicador.
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Nessa direção, nos perguntamos: que posição ocupa o indicador no discur-
so do dado? Uma posição crítica em relação ao que se considera como verdade
científica deve estar sempre presente, por isso, é válido o pressuposto de que um
‘indicador é um ato ilusório informativo’ como o é toda assertiva científica.

Onde há uma informação (= dado) há obrigatoriamente: 1) uma referência
a algum ente ou fato (unidade de análise); 2) um campo semântico (o âmbito de
sentido), que constitui o fundo ou o paradigma que define as alternativas possí-
veis a serem informadas (variável); 3) um estado particular desse campo semân-
tico que se atualiza frente às alternativas possíveis (valor); 4) o procedimento
pelo qual se estabelece ou se adverte qual é essa alternativa que foi selecionada e
atualizada entre todas as alternativas possíveis de que se dispõem (indicador)
(Samaja, 1997).

O indicador, na verdade, é uma operação prévia ao próprio enunciado da infor-
mação. Ele pertence ao contexto do enunciado. Por isso, ele é tão complexo como o
conjunto de observações e critérios de classificação, por exemplo, como dos climas,
das comparações de taxas e apreciações epidemiológicas (Samaja, 1999).

Alguns aspectos do indicador já aparecem no enunciado; isto nos remete
ao fato de que a semântica científica é sempre uma semântica do discurso e não
de palavras ou frases soltas (Samaja, 1999). Isto quer dizer que os dados não
existem isolados, que as informações se constroem sempre mediante certas ope-
rações e enunciados que se efetuam a partir de outras informações (mais ou
menos complexas).

Para ilustrar esta formulação, usaremos como exemplo de enunciado aque-
le utilizado por Samaja em suas aulas:

Nos climas temperados, a quase totalidade das enfermidades infecciosas
são produzidas por bactérias ou vírus e são bastante raras as infecções
ocasionadas por protozoários. No entanto, nas regiões de clima tropical
e subtropical nos encontramos com quatro enfermidades humanas de
primeiríssima importância produzidas por estes diminutos animais
parasitos unicelulares.

Deste enunciado podem-se retirar três entes: a) áreas geográficas (climas,
regiões); b) enfermidades infecciosas (infecções); c) bactérias, vírus, protozoá-
rios (diminutos animais unicelulares).

Área geográfica é o ente sobre o qual se está dando a informação e para ele há
dois subconjuntos particulares de referências ao clima: os climas temperados e os
climas quentes. Para os climas temperados, é conferido o atributo infecções bacteri-
anas e virais e para o clima tropical e subtropical são as infecções por protozoários.
Então, para as áreas agrupadas segundo o clima se predicam atributos distintos: os
tipos de infecções predominantes (bacterianas e virais ou por protozoários).
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Aqui, podemos visualizar claramente uma matriz de dados. Toda matriz de
dados só pode existir em relação a outros dados (ou matrizes de dados) como
um plexo de relações de duas ordens distintas: a de relações em níveis hierárqui-
cos (de supra ou subordenação) e de relações em redes (de coordenação).

Na matriz de dados, a unidade de análise é um ente ao qual em cada propo-
sição se faz referência (por exemplo, área geográfica). As unidades de análises
podem ser classificadas segundo atributos, predicados ou critérios de classifica-
ção, que são as variáveis. Como exemplo de atributos da unidade de análise (área
geográfica), pode-se citar: a distribuição; a superfície; a extensão em metros qua-
drados; o tipo de clima que apresentam (temperatura, umidade), os aspectos
demográficos etc. (Samaja, 1999).

As variáveis são, pois, os assuntos, tipos de predicações ou critérios de classifi-
cação que se empregam para qualificar as unidades de análises. Cada estado possível
da variável é chamado de valor, por exemplo: frio, temperado, subtropical, tropical.
No exemplo, para a variável ‘tipo de infecções predominantes’, os valores foram
bacteriana, viral e por protozoários. Se a variável for extensão, o valor pode ser
Xkm2. Portanto, no mesmo exemplo, teremos a seguinte matriz de dados:

Tipo de Unidade de Análise: Todas as áreas geográficas
Variável 1: Tipo de Clima, cujos valores possíveis são: frio, temperado, subtro-

pical, tropical;
Variável 2: Predomínio de tipo de infecção, cujos valores possíveis são: predo-

mínio de infecções produzidas por bactérias e vírus e predomínio de infecções
produzidas por protozoários.

Quanto ao indicador, em parte, está presente no enunciado quando são
referidas as ‘enfermidades humanas de primeiríssima importância’, e foi ele que
norteou o próprio enunciado.

Se admitirmos que esta informação (= dado) é de tipo científica, então,
pressupomos que foi produzida mediante algum tipo de procedimento, a fim de
estabelecer para cada área geográfica avaliada qual tipo de clima e que tipo de
infecção predominava. A informação instituída por um sistema de matriz de
dados faz parte de um texto e é uma atividade complexa composta de um ema-
ranhado de caminhos de idas e voltas.

Fala-se de complexidade quando o objeto tem grande quantidade de com-
ponentes, de diversas qualidades, que podem ser abordadas mediante famílias
ou conjuntos de objetos modelo, articulados entre si. A complexidade está con-
formada pelos princípios da autonomia relativa, da coordenação, da hierarquia
(movimento de constituição do objeto de nível inferior para o nível superior e
cuja regulação se dá no sentido inverso) e de coordenação (relação horizontal
em forma de redes) (Samaja, 1997).
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O Diagrama 1 permite localizar a posição que o indicador ocupa na produ-
ção do conhecimento científico, ajuda-nos a compreender o discurso científico
e, por sua vez, do dado.

Em saúde ambiental, um importante papel do indicador é sua utilidade para
avaliação de risco. Na perspectiva da complexidade, avaliar risco significa consi-
derar sua ‘percepção social’, a ‘incerteza’ e o ‘acaso’ nos processos de geração
dos fenômenos (Lieber, 1998).

Todo esse esforço teórico se justifica pela necessidade de se construir uma
‘pedagogia preventiva’ ou de ‘promoção da saúde’ e de qualidade de vida que
não reduza os problemas a simples processos de causa-efeito.

A complexidade não é o oposto ao simples. Segundo Morin (1997), um
princípio fundamental da complexidade é a dialógica. Para ele, o pensamento
complexo é um pensamento em espiral, no qual tudo está em interação.

Diagrama 1 – Semântica do discurso científico e da gênesis do dado
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Para Morin, a complexidade é tudo aquilo que escapa, que está contra o
tipo de pensamento que isola o objeto, que o compartimentaliza, que o reduz,
que o divide e que o setoriza (Pena-Vega, 2001). A complexidade, portanto, está
fora do que entendemos como pensamento linear, tipo causa-efeito.

Pensar complexo permite escapar da visão mecânica, determinista, de cau-
salidade linear. Para que haja uma interpretação dos fatos, há que se buscar a
interação das unidades complexas de que são constituídos. Este tema está apro-
fundado no tomo II, de O Método, de Morin (1996). A dialógica é um importante
princípio a ser adotado para esse pensar complexo, pois nele não só estão incor-
poradas as associações, a inseparabilidade dos processos complementares e con-
correntes, mas também dos antagonistas. Essa condição (dialógica) na constru-
ção de um indicador implica que ele não pode ser elaborado apenas a partir dos
técnicos. Sua construção implica a participação efetiva da população, em todos
os estágios de sua criação.

Merleau-Ponty (1999), que trata a fenomenologia do vivido, e Edgar Morin
(1996), que teoriza a complexidade, são autores fundamentais de uma nova pro-
posta de compreensão da realidade, de sua representação, e que auxiliam na
reflexão sobre a construção de indicadores úteis.

A partir das crises e das tragédias ecológicas recentes, tais como os aciden-
tes com dioxinas, em Seveso (1976); com isocianeto de metila, em Bopal (1986);
a nuclear, em Chernobil (1986); o desflorestamento da Zona da Mata Atlântica,
no Brasil (desde o período de sua colonização) e o uso de bombas atômicas, no
Japão (1945), todas envolvendo milhares de vítimas, foram eventos socioambi-
entais, cuja explicação foi manipulada ou ausente e, no seu lugar, estratégias de
(des)informação foram elaboradas pelo Estado, para negar a gravidade do pro-
blema ou a verdadeira dimensão desses flagelos (Pena-Vega, 2001).

Refletindo criticamente esses cenários, pode-se verificar a importância da
noção de ‘compreensão-explicação’ que deve nortear a construção do indica-
dor, na qual o sujeito deve ser o centro de sua preocupação.

O princípio da dialógica é um princípio ‘mote’, ele não pode ser considera-
do como único. Mas, o fato de incorporar o antagônico como algo complemen-
tar e enriquecedor do processo de compreensão-explicação do problema confe-
re a esse processo uma perspectiva de maior representatividade, legitimidade e
complexidade (Pena-Vega, 2001).

Classicamente (pensamento positivista), busca-se reduzir o antagônico ao
máximo, isto é, não lhe conferir validade, pois é um perturbador do raciocínio e
constitui-se em um ruído ou em um fator de confusão.

O princípio da dialógica contém, pois, a ambivalência. Nele o antagonismo
é visto como elemento importante para enriquecer o processo de compreensão-



. 305 .

explicação. O antagonismo é visto como fazendo parte da interpretação dos
fatos reais.

Quando se estuda uma situação com seu caráter complexo, não é necessá-
rio analisar todos os seus elementos. Muito mais por questão de impossibilidade
material e por razões práticas. No entanto, deve-se questionar o que significa
‘todos os elementos’. O importante é o estabelecimento de relações entre um
dado número de elementos abstraído da realidade. Neste sentido, o sistema de
matriz de dados é uma vantagem, pois, ao definir as unidades de análise, variá-
veis e seus valores, de forma hierárquica, explicita claramente o que foi selecio-
nado e o que ficou de fora. A escolha dos componentes (elementos) que com-
põem cada matriz de dados segue um propósito estabelecido claramente.

Como vimos, toda abstração implica levar em consideração aspectos da ex-
periência de quem pesquisa e, nesse processo, está envolvido um nível de interpre-
tação do autor. O fenômeno observável, quando passa pela operação de in-
terpretação, transforma-se em um dado (Garcia, 1996). Os dados e seus compo-
nentes, incluindo o indicador, apresentam, então, dentro do sistema de análise,
características de interdefinibilidade e de interdependência, e é isto que possibi-
lita a compreensão do sistema como uma ‘totalidade’.

O sistema é aberto e sem contornos rígidos (Garcia, 1996). No entanto,
para certos circuitos do sistema, pode-se analisá-los como sistemas fechados,
dotados de autopoiese (Maturana & Varela, 1994), capazes de funcionar em
homeostase, como, por exemplo, o sistema nervoso central, embora seja tam-
bém ele próprio um sistema complexo.

Estas considerações conceituais permitem que uma perspectiva crítica seja
introduzida na construção de indicadores. Entretanto, não é propósito deste
texto uma revisão exaustiva sobre quais, como e por que têm sido produzidos
indicadores em saúde ambiental.

Para finalizar, com base na abordagem anterior, fazem-se apenas alguns
contrapontos como uma contribuição modesta para a reflexão da temática cons-
trução de indicadores ambientais.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Indicadores em Saúde Ambiental

Tradicionalmente, indicadores vêm sendo utilizados segundo a própria de-
finição do termo que é derivado da palavra latina indicare, que significa anunciar,
apontar ou indicar. Um indicador é “alguma coisa que dá uma indicação, uma
sugestão (…) qualquer dispositivo para exibir as condições presentes” (WHO,
1983). Com esse entendimento, o Produto Interno Bruto (PIB), por exemplo,
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foi utilizado para avaliar aspectos do desenvolvimento econômico de um país; o
índice de mortalidade infantil foi um indicador bastante utilizado para indicar a
situação da saúde de um país e a elevação da temperatura ambiente em todo o
mundo tem sido considerado um indicador do aquecimento global do planeta
(WHO, 1983).

No entanto, nenhum desses indicadores, de fato, permite uma compreen-
são e uma explicação da realidade. Eles não pertencem a um ‘objeto modelo’,
pois se apresentam isolados e descontextualizados. São produzidos e posterior-
mente utilizados para uma infinidade de propósitos, como se fossem elementos
‘neutros’ desprovidos de uma teoria.

A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é
uma instituição internacional que vem se preocupando com a busca de indica-
dores de qualidade de vida. Em 1993, a OCDE definiu o conceito de ‘indicador
ambiental’, contextualizando-o para o espaço urbano, que para uma concepção
integrada do sistema de indicadores deve definir: 1) seus objetivos; 2) o seu
marco teórico/conceitual; 3) seus campos disciplinares; 4) as técnicas e instru-
mentos de coleta de dados; 5) os métodos para ponderação e agregação.

Os indicadores fazem parte de uma matriz de dados (unidades complexas)
e é por esta razão que se diz que os indicadores representam mais do que os
dados primários em que estão baseados (WHO, 1983). Portanto, como vimos,
os indicadores pertencem a um sistema de matrizes de dados (Samaja, 1999).

Forge (1994) propõe uma série de questões para se construir um sistema de
indicadores ambientais: 1) é preciso estar claro se o objetivo do indicador é para
diagnosticar, para avaliar tendências ou para avaliar impacto; 2) quanto ao tipo,
se tem caráter de avaliação do ambiente ao nível do efeito (micro) ou ao nível
dos determinantes sociopolíticos (macro); 3) qual é a escala da avaliação (global,
regional, nacional, local); 4) a quem interessa o indicador (tomadores de decisão,
grupos populacionais específicos, técnicos setoriais).

Para a visão tradicional, o indicador se confunde com um número, uma
estatística, como podemos verificar no texto a seguir, que tenta explicar seu
significado como “a mensuração de vários aspectos da qualidade ambiental”
que “produz dados primários (como o nível de poluição do ar por hora) que são
agregados e resumidos para produzir estatísticas (por exemplo, os níveis médios
de poluição do ar a cada 24 horas). As estatísticas são, então, analisadas e reapre-
sentadas na forma de indicadores (por exemplo, o número de dias em que as
diretrizes de qualidade do ar foram excedidas), que podem, a partir daí, ser in-
corporados ao processo de tomada de decisão. Assim, os indicadores fornecem
um meio de dar valor agregado aos dados, através de sua conversão em informa-
ção para uso direto dos tomadores de decisão” (WHO, 1983).
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Esta foi uma das razões para que o índice de mortalidade infantil deixasse de
ser valorizado como indicador isolado da qualidade de saúde de uma dada popula-
ção. Esse indicador sozinho, fora do contexto, pouco ou nada explicava. Como
sabemos, a mortalidade infantil pode ser baixa e não significar qualidade de vida.

Em qualquer sistema de análise, o indicador deve ser posicionado, segundo
a hierarquia estabelecida, pelas unidades de análise e suas variáveis. Portanto, o
indicador está contextualizado por esses dois componentes e só tem validade
para o sistema a que pertence.

Na perspectiva da complexidade, as fontes poluidoras (por exemplo, uma
empresa) seriam tomadas como unidades de análise e as emissões de poluentes
(variáveis) seriam medidas. O indicador, então, seria construído, levando-se em
consideração esse sistema, que é uma ‘operação de objetivação’ da ‘pré-compre-
ensão modelizante’, inserida em um propósito (por exemplo, o de controle am-
biental, o da mudança dos processos produtivos que dão origem à poluição, o de
prevenir os danos à saúde, o de explicar um determinado perfil epidemiológico
na população exposta etc.).

É equivocado pensar-se que os indicadores fornecem informações ‘sim-
ples’. Na tentativa de produzir um indicador ‘sintético’, incorre-se no risco de
simplificação, retirando do problema a compreensão de sua complexidade.

O indicador faz parte da semântica da informação e não pode ser apresen-
tado como um ente isolado. Na verdade, o indicador deve ser um revelador da
complexidade do problema (Galvão et al., 1998). O ‘recorte do objeto’ ou o
‘objeto modelo’, do qual faz parte o indicador, deve ser uma ‘pré-compreensão
modelizante’ que é a maneira como se pode representar a realidade, no sentido
da compreensão de um dado fenômeno a ela pertencente. Os indicadores não
devem ser apropriados como um valor neutro. Um indicador deve compor uma
informação que, para comunicar, precisará de uma linguagem clara.

Para a exposição de poluentes específicos do ar, por exemplo, um indicador
composto da exposição, contextualizar as fontes geradoras, segundo as condi-
ções geográficas e socioeconômicas, seguramente será mais útil que apenas re-
velar os níveis médios de poluição do ar a cada 24 horas.

O papel das exposições múltiplas sobre a saúde humana, decorrentes de
riscos ambientais, quando analisado na perspectiva das ‘forças motrizes’ e das
‘pressões’ que se exercem sobre o meio ambiente e sobre as coletividades, me-
lhora a compreensão-explicação do problema, como também permite identifi-
car e estabelecer ações de transformação do status quo não só limitado ao ‘trata-
mento do efeito’.

A triangulação metodológica e a interdisciplinaridade constituem chaves
para a análise dessas situações complexas e para resolver a validação de indica-
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dores compostos, uma vez que eles não estão relacionados às condições especí-
ficas e resumidos apenas às operações de mensuração quantitativa.

Will & Briggs (1995) fazem uma larga discussão sobre a problemática
dos indicadores compostos e concluem que ainda há insuficiente validade
dos mesmos, principalmente para aqueles que se propõem a medir a quali-
dade da vida.

A Organização Mundial da Saúde (Briggs et al., 1992; Briggs, 1999) propõe,
também, uma matriz para indicadores que articulam o ambiente e a saúde nos
processos de desenvolvimento. O sistema proposto se organiza sobre uma es-
trutura conceitual coerente com os pressupostos acima tratados. Trata-se de
uma matriz denominada Força Motriz, Pressão, Estado, Exposição, Efeito e
Ações (FPEEEA). Nesse sistema, há níveis hierárquicos (verticalidade) e níveis
de coordenação (horizontalidades). Ainda pouco aplicada em nossa realidade,
vem sendo considerada uma possibilidade para modelização da vigilância de
qualidade da água e do ar pela Coordenação Geral de Vigilância Ambiental
(CGVAM) da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Uma grande vantagem
desse modelo é superar a dicotomia do qualitativo e quantitativo, contextuali-
zando o indicador em uma matriz hierárquica.

Na verdade, o problema dos indicadores não está na limitada competência
estatística de se operar diversas variáveis e indicadores, mas na capacidade de
triangulação dos dados, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo e
levar em consideração tanto sua verticalidade (hierarquia, ordenação) como ho-
rizontalidade (redes, coordenação); isto só é possível em uma abordagem dialé-
tica (Samaja, 1994) e dialógica (Morin, 1996; Pena-Vega, 2001).

Como conclusão, pode-se dizer que os indicadores refletem valores coleti-
vos e sua legitimação não se dá por ensaios técnicos, de tipo simulação virtual.
Trata-se de um processo vivo, definido segundo Guattari (2000), como uma eco-
sofia, em que a estética, a ética e a subjetividade se apresentam como entes reais a
serem considerados e reconhecidos na estrutura técnica da informação, para que
cumpra seu objetivo de comunicar ao público para o qual foi produzido.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Referências Bibliográficas

AUGUSTO, L.G.S. Bezolismo em uma siderúrgica. Revista de Saúde Ocupacional e
Segurança- SOS, 10:153-87, 1984.

AUGUSTO, L. G. S. et al. Vigilância epidemiológica de doenças ocupacionais. Revista
Brasileira de Saúde Ocupacional Fundacentro, 54(1):185-196, 1986.



. 309 .

AUGUSTO, L. G. S. Benzenismo em trabalhadores do Parque Industrial de Cubatão:
causas e providências. Boletim da Sociedade Brasileira de Hemoterapia e Hematologia.
Sociedade Brasileira e Hemoterapia e Hematologia, 9(144):106-108, 1987.

AUGUSTO, L. G. S. et al. Morphologie des Knochenmarks bei Chronischer
Intoxikation durch Benzol und seine Homologen. Vehr Dtsch. Ges. Path.
76(1):526-530, 1992.

AUGUSTO, L. G. S. Estudo Longitudinal e Morfológico (Medula Óssea) em Pacientes com
Neutropenia Secundária à Exposição Ocupacional e Crônica ao Benzeno, 1991.
Dissertação de Mestrado, Depto. de Clínica Médica da FCM da Unicamp,
Campinas.

AUGUSTO, L. G. S. & SOUZA, C. Bone marrow features in neutropenic pacients
exposed to organic solvents (benzene) at the Steal Planto of  Cubatão-SP. Revista
Paulista de Medicina, 110(5):87-88, 1992.

AUGUSTO, L. G. S.; VIGORITTO, A. C. & SOUZA, C .A. Alterações histológicas
de medula óssea secundária à exposição ao benzeno e a evolução hematológica
do sangue periférico em pacientes acometidos. Fundacentro. Revista Brasileira
de Saúde Ocupacional, 78(21): 85-92, 1993.

AUGUSTO, L. G. S. Exposição ocupacional a organoclorados em Indústria Química
de Cubatão. Boletim da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, 18(169):47-
48, 1994.

AUGUSTO, L. G. S. Exposição Ocupacional a Organoclorados em Indústria Química de
Cubatão - Estado de São Paulo: avaliação do efeito clastogênico pelo Teste de Micronúcleos.
São Paulo: FCM da Unicamp, 1995.

AUGUSTO, L. G. S. et al. Avaliação da exposição ocupacional e ambiental a
organoclorados em Indústria Química de Cubatão. Revista Brasileira de Toxicologia
- Edição Especial. Sociedade Brasileira de Toxicologia, 8(1):189-189, 1995.

AUGUSTO, L. G. S. Fórum de Saúde e Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável -
100 Experiências Brasileiras. Brasília: Ed. Ministério do Meio Ambiente, 1997.

AUGUSTO, L. G. S. et al. A. Micronucleus monitoring to assess human occupational
exposure to organochlorides. Journal of  Environmental and Molecular Mutagenesis,
29(2):46-52, 1997.

AUGUSTO, L. G. S.; AUGUSTO, G. S. A. & FREITAS, C. M. O Princípio da
Precaução no Uso de Indicadores de Riscos Químicos Ambientais em Saúde
do Trabalhador. Ciência & Saúde Coletiva, 3(2):85-95, 1998a.

AUGUSTO, L. G. S. Occupational exposition by organochlorinateds in Chemical
Industry of  Cubatão City - São Paulo State. Brazilian Journal of  Genetics, 21(2):42-
43, 1998b.



. 310 .

AUGUSTO, L. G. S. & NOVAES, T. C. P. Ação Medio-Social no Caso do Benzenismo
em Cubatão, São Paulo: Uma Experiência de Interdisciplinaridade. Cadernos de
Saúde Pública, 15(4):729-738, 1999a.

AUGUSTO, L. G. S. et al. Socio-Medical Intervention in Occupational Health:
Benzenism in Brazil. International Journal and Environmental Health, 5(1):20-25,
1999b.

BORJA, P. C. Avaliação da Qualidade Ambiental Urbana: uma contribuição metodológica,
1997, Dissertação de Mestrado em Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, UFBA, Salvador.

BORJA, P. C. & MORAES, L. P. S. Sistema de Indicadores de Saúde Ambiental e
Saneamento em Políticas Públicas. Análise & Dados, 10(4):229-244, 2001.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. INSS. Benzenismo: norma técnica sobre
intoxicação ao benzeno. Brasília: 1993.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. INSS. Norma Técnica sobre intoxicação
ocupacional pelo benzeno. 5 de agosto de 1998.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do ministro. Portaria Interministerial no 03.
28 de abril de 1982. 30 de abril de 1982. Diário Oficial da União. Seção I, 7781.

BRASIL. Ministério do Trabalho, Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho
do Ministério do Trabalho. Portaria 03. Brasília. Diário Oficial da União, Seção I,
nº 51: 3745, 16/3/1994.

BRASIL. Ministério do Trabalho, Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho
do Ministério do Trabalho: Instruções normativas no 1e no 2. 20 de dezembro de
1995.

BRIGGS, D; CORVALAN, C. & MERMINEN, M. Linkage Methods for Environment
and Health Analysis. Geneva: Unep/Usepa/WHO, 1992.

BRIGGS, D. Environmental Health Indicators: frameworks and methodologies. Genebra:
WHO, 1999. www.who.int/environmental_information/Informa-
tion_resources/documents/Indicators/

BOLETIM DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E
HEMOTERAPIA. Sociedade Brasileira de Heamtologia e Hemoterapia, 9(144),
1987. (Edição especial)

BUNGE, M. La Investigación Científica. Buenos Aires: Ed. Buenos Ariel, 1969.

CARVALHO, A. B. et al. Benzeno: subsídios técnicos à Secretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho (SST/MTb). 2.ed. São Paulo: Fundacentro/Fundunesp, 1995.



. 311 .

CERRONI, U. Metodología y Ciencia Social. Barcelona: Ed. Martínez Roca S.A., 1971.

FORGE, I. Información e indicadores ambientales urbanos. In: Comissión Económica
para la América Latina y el Caribe, 1994.

FUNDACENTRO. Acordo e Legislação sobre o Benzeno. São Paulo: Ed. Fundacentro,
1996.

GALVÃO, L. A. et al. Indicadores de saúde e ambiente – relatório da Oficina de
Trabalho realizada durante o IV Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Epi-
RIO-98. Informe Epidemiológico do SUS, 7(2):46-53, 1998.

GARCIA, R. Conceptos básicos para el estúdio de sistemas complejos. In. LEFF,
E. Los Problemas del Conocimiento y la Perspectiva Ambiental del desarrollo. México:
Ed. Siglo XXI, 1986.

GARCIA, R. From Planning to Evaluation: a systems approach to sustainable development
projects. México: Ed. Cinvestav, 1996.

GUATTARI, F. Caosmose: um novo paradigma estético. 3.ed. São Paulo: Editora 34, 2000.
(Coleção Trans)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSS. Circulares 03 e
297. São Paulo.

LADRIÈRE, J. Limitaciones Internas de los Formalismos. Madrid: Ed. Tecnocs, 1969.

LIEBER, R. R. Teoria e Metateoria na Investigação da Causalidade, 1998. Tese de
Doutorado, Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública
da USP, São Paulo.

MATURANA, R. H. & VARELA, F. G. De Máquinas y Seres Vivos. Autopoiesis: La
organización de lo vivo. Santiago do Chile: Ed. Universitária, 1994. (Coleção El
Mundo de las Ciencias)

MERLAU-PONTY. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1999.

MORIN, E. O Método. Tomo II. Ed. Europa-América, 1996.

NOVAES, T. C. P. Bases Metodológicas para Abordagem da Exposição ao Benzeno, 1992.
Dissertação de Mestrado, Instituto de Química da USP, São Paulo.

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO. OCDE. Core set of  indicators for environmental performance review.
Paris: OCDE, Environmental Monography, 1993.

PENA-VEGA, A. Perception des Risques, Qualaité de vie et Ethique. Paris: Thèmes et
Séances, 2001. (Mimeo.)

PIAGET, J. & GARCIA, R. Hacia una Lógica de Significaciones. Barcelona: Ed. Gedisa,
1987.



. 312 .

PIERCE, C. H. Lógico-semiótica. Espanha: Ed. Taurus, 1987.

RUIZ, M. A. Estudo Morfológico de Medula Óssea em Pacientes Neutropênicos da Indústria
Siderúrgica de Cubatão, Estado de São Paulo, Campinas, 1989. Tese de Doutorado,
Depto. de Clínica Médica da FCM da Unicamp,

RUIZ, M. A. et al. A bone narrow morphology in patients with neutropenia due to
chronic exposure to organic solvents (benzene): early lesions. Pathology Research
Practic. Gustav Fischer Verlag, 190(1):151-154, 1994.

SAMAJA, J. Introducción a la Epistemologia Dialética. Buenos Aires: Ed. Lugar, 1994.

SAMAJA, J. Epistemología y Metodología: elementos para una teoria de la investigación científica.
Buenos Aires: Ed. Eudeba, 1997.

SAMAJA J. La Semantica del Discurso Científico y el Analisis de Matrices de Datos. Buenos
Aires. Texto Preparado para a Disciplina “Saúde, Ambiente e Trabalho”, do
Curso de Mestrado em Saúde Pública do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/
Fiocruz. Recife, 25-29/10/1999 (Mimeo.)

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO. Resolução 184 -
Norma Técnica Referente ao Diagnóstico da Intoxicação e Controle da
Exposição Ocupacional ao Benzeno. Diário Oficial do Estado, Seção I. 103 (107).
São Paulo, 9/6/1993.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO. Resolução 69.
Institui a notificação de agravos à saúde decorrentes do trabalho no município
de Cubatão. Diário Oficial do Estado. 4/10/84.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO. Guidelines on studies in
environmental epidemiology. Environmental Health Criteria 27. Geneva: WHO,
1983.

WILL, J. & BRIGGS, D. Developing indicators for environment and health. World
health Statiscs Quarterly, 48(2):155-163, 1995.




