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Indicadores Socioambientais
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Introdução

Indicar é um verbo transitivo direto, isto é, seu uso exige a definição do objeto
a ser indicado. Alguns estudos epidemiológicos demonstraram, por exemplo,

que a beta2-microglobulina indica danos aos rins induzidos pela exposição ao
cádmio (Kjellstrom et al., 1977). Mais diretamente, o coeficiente de mortalidade
infantil indica o risco de morte de uma criança nos primeiros anos de vida. Os
indicadores são medidas selecionadas para representar um fenômeno de inte-
resse (Cole et al., 1998) ou que não pode ser observado diretamente (Chevalier,
1992). Portanto, a construção de indicadores é precedida por um entendimento
do fenômeno a ser estudado. A qualidade dos indicadores depende, por isso,
não só dos dados primários que serão utilizados no seu cálculo, mas principal-
mente da compreensão teórica desse fenômeno. Não por acaso, as definições de
indicadores são baseadas em suas funções. Gallopin (1997) define os indicado-
res como variáveis selecionadas para transmitir informações sobre a condições
ou tendências de um atributo do sistema. Segundo a agência de proteção ambi-
ental norte-americana (Usepa, 1995), os indicadores ambientais são medidas ou
observações que possuem informações sobre padrões ou tendências no estado
do ambiente, em atividades humanas que afetam ou são afetadas pelo ambiente.

Os principais objetivos do uso de indicadores socioambientais são: detectar
situações de risco relacionadas a problemas ambientais; monitorar tendências
no ambiente e identificar riscos potenciais à saúde; monitorar tendências na
saúde resultantes de exposições a fatores ambientais de risco; comparar condi-
ções ambientais e de saúde em diferentes áreas permitindo a identificação de
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áreas prioritárias; avaliar o impacto de políticas e intervenções sobre as condi-
ções de saúde e ambiente (Briggs, 1999). A relação entre condições ambientais e
situação de saúde é um pressuposto dos indicadores. O trabalho de seleção de
indicadores parte, portanto, da busca de variáveis e fontes de informação que
melhor representem essa relação (Pastides, 1995).

Alguns dos critérios usados para a seleção de indicadores são: a sensibilida-
de a mudanças das condições de ambiente e saúde; a reprodutibilidade segundo
padrões metodológicos estabelecidos; a rapidez de reação a mudanças ambien-
tais; o baixo custo e acessibilidade, bem como seu entendimento pela popula-
ção leiga (Briggs, 1999). Esses critérios tendem a restringir a escolha de indica-
dores, que podem apresentar vantagens segundo um critério, mas sérias limi-
tações segundo outro. Por exemplo, a necessidade de se trabalhar com indica-
dores específicos de um determinado problema exige, muitas vezes, a adoção
de técnicas de coleta e análise laboratorial caras e de difícil compreensão pela
sociedade de usuários.

Um indicador serve, antes de tudo, para comparação (de lugares, grupos,
períodos). Pressupõe, por isso, a padronização em todas as fases de trabalho:
coleta, armazenamento de dados, manipulação e análise. Esses procedimentos
incluem a adoção e documentação de unidades de medida, de procedimentos de
coleta de dados, de metodologias de análise e de sistemas de informação. O uso
de indicadores para o diagnóstico e acompanhamento de condições sociais e
ambientais parte, portanto, de um processo de simplificação dos objetos estuda-
dos, tendo em consideração o caráter instantâneo dos indicadores, que devem
representar processos dinâmicos, bem como a transformação de processos com-
plexos em variáveis unidimensionais.

A geração de informações para a tomada de decisões implica um processo
de síntese e agrupamento em diferentes etapas. Os indicadores e índices são
baseados em dados primários e dados de monitoramento. O processo de elabo-
ração da informação é realizado em função de uma tomada de decisão com uma
metodologia de seleção determinada pelo modelo conceitual adotado. Os dados
brutos são analisados, transformados em indicadores e estes em índices, num
processo de síntese contínua (Hammond, 1995). Em cada uma dessas etapas
prevalece um usuário típico dos dados. Na base dessa cadeia, os dados brutos
são, em geral, utilizados por pesquisadores. Os indicadores são usados por ges-
tores, enquanto os índices são, geralmente, voltados para a divulgação para o
público geral.

Para conhecer e atuar sobre as condições de saúde da população é necessá-
rio trabalhar com meios que permitam observar a distribuição desigual de situ-
ações de risco e dos problemas de saúde, com dados demográficos, socioeconô-
micos e ambientais, promovendo a integração dessas informações. Nesse senti-
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do, é fundamental que as informações sejam contextualizadas no tempo e no
espaço, fornecendo elementos para construir uma cadeia explicativa dos proble-
mas de saúde e ambiente, aumentando o poder de orientar ações intersetoriais
específicas. Neste texto são discutidas estratégias para a construção de sistemas
de indicadores socioambientais baseados na sua integração vertical, ligando os
diversos níveis em que um mesmo problema ambiental se manifesta, e horizon-
tal, isto é, sobre uma base comum, que permita comparar problemas diferentes
que afetam uma população.

Modelos Conceituais de Indicadores Socioambientais:

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

a integração vertical de indicadores

O ambiente é definido pela Organização Mundial de Saúde como “a totali-
dade de elementos externos que influem nas condições de saúde e qualidade de
vida dos indivíduos ou de comunidades”. Obviamente, esta noção de ambiente
tem um caráter menos teórico que operacional, por não considerar a dinâmica
do ambiente em si (e seus componentes físicos, sociais e biológicos), mas so-
mente sua interação com as populações humanas. Se este ambiente é constituí-
do por “elementos externos” aos indivíduos, ele não pode ser captado como
uma característica desse indivíduo, mas algo que está fora dele.

Do ponto de vista dos sistemas de informação, as condições ambientais
são atributos do lugar, enquanto as condições de saúde são atributos das popu-
lações humanas. O reconhecimento dessa separação cria a necessidade de se
desenvolver metodologias e instrumentos capazes de unir informações sobre
ambiente e saúde, de modo a se analisar estes dados integradamente. A exposi-
ção, nesse sentido, tem sido definida como a relação entre o ambiente (o exter-
no) e o indivíduo (o interno), bem como sua capacidade de reagir a condições
adversas (Avila-Pires, 1983). Essa visão da exposição, como um encontro fortui-
to entre fatores de risco e indivíduos suscetíveis, deve ser superada por uma
abordagem sistêmica de grupos sociais e ambiente. Essa relação é complexa e
historicamente construída, sendo mediada por fatores sociais, políticos e cultu-
rais (Breilh, 1997).

O objeto da vigilância ambiental em saúde é, portanto, a exposição em
todos os seus aspectos, deslocando o foco da vigilância sobre agravos para seus
determinantes ambientais. A categoria exposição tem sido estudada como uma
variável dicotômica na maior parte das análises sobre associações entre condi-
ções de saúde e ambiente. A desconsideração de possíveis gradações e ações
sinérgicas entre formas de exposição pode conduzir os resultados a uma falsa
inversão na tendência e magnitude dos riscos (Cumsille & Bangdiwala, 2000).
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Se os indicadores ambientais e epidemiológicos possuem já uma longa
história de utilização, os marcadores biológicos (Pivetta et al., 2001) e com-
portamentais (Kolsky & Blumenthal, 1995) da exposição estão ainda em
fase de desenvolvimento, apesar de sua extrema importância para a com-
preensão dessa relação.

A construção de indicadores, vitais para a identificação de riscos à saúde
originados de condições ambientais, depende de um conjunto de sistemas de
informação, compreendidos como meios que permitem a coleta, o armazena-
mento, o processamento e a recuperação de dados (Maciel Filho et al., 1999).
Enquanto os sistemas de informação de saúde passaram no Brasil, ao longo da
década de 90, por um processo inegável de universalização, melhoria de qualida-
de, bem como de facilitação de acesso e análise através de sistemas computacio-
nais simples, dados sobre condições ambientais são muitas vezes coletados e
organizados de forma assistemática. O desenho desses sistemas de informação
condiciona o tipo de análise que pode ser realizada, alguns deles mais voltados
para a ampla divulgação de dados e outros para a análise de tendências (Hale &
Buffum, 2000). A descontinuidade de coletas, a baixa cobertura da rede de amos-
tragem, o atraso ou desatualização de dados, bem como as mudanças de meto-
dologia podem prejudicar a identificação de tendências espaço-temporais dos
fatores ambientais de risco.

Além disso, bancos de dados constituídos com o objetivo de avaliar
condições ambientais, mantidos por órgãos de controle ambiental, não
podem ser utilizados como indicadores de exposição sem um tratamento
prévio (Sexton et al., 1992). Os parâmetros e locais amostrados nem sem-
pre coincidem com os interesses da vigilância em saúde (Goldman et al.,
1992). O monitoramento ambiental pode, por exemplo, estender uma rede
de coleta de dados em locais despovoados e utilizar índices promédios
que representem o impacto ambiental de atividades poluidoras. Contudo,
para avaliar o impacto das condições ambientais sobre a saúde é necessá-
rio conhecer a distribuição espacial da população sob risco e identificar
eventos ambientais raros (como inundações ou acidentes industriais) que
podem afetar essa população.

O esforço de se utilizar dados de monitoramento ambiental para a ava-
liação da exposição exige também uma maior integração entre os meios
acadêmicos e de serviços, visando a uma melhor qualificação técnica e con-
trole sobre a qualidade de dados gerados por ambas as partes dos sistemas
de monitoramento. Dessa integração podem surgir medidas de otimização
das redes de coleta e análise de dados ambientais e sanitários. Em levanta-
mento realizado sobre a contaminação por mercúrio na Amazônia foram
identificadas 288 publicações sobre esse tema, contendo dados coletados
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em áreas dispersas na região. A maior parte do trabalho dos órgãos de go-
verno é publicada na forma de relatórios, de circulação restrita, enquanto as
universidades divulgam sua produção em congressos e revistas internacio-
nais. Esta diferenciação, de público-alvo e linguagem, impede um maior in-
tercâmbio de dados e idéias entre academia e serviços. A reunião destes
dados permitiria sua intercomparação e evitaria superposição de esforços
entre as diversas instituições de pesquisa e de controle ambiental.

Entre as propostas do Plano Nacional de Saúde e Ambiente no Desenvol-
vimento Sustentável se encontra a de constituição de sistemas de informação
sobre saúde e ambiente. De acordo com a proposta, devem ser reformulados e
fortalecidos os sistemas de informação em saúde e ambiente, favorecendo-se
sua integração, compatibilização conceitual, espacial e metodológica, bem como
sua descentralização. O desenvolvimento e o aperfeiçoamento de indicadores
específicos para a qualidade de vida associados aos de qualidade do ar, da água,
nível de ruído etc., bem como a sistematização, difusão e disseminação da infor-
mação de modo ágil devem fazer parte dessas ações.

Uma abordagem integrada considera os indicadores como elementos
interdependentes, já que, na prática, estão referidos a uma realidade dinâmi-
ca, em que diversos aspectos interagem. Outro ponto a ser considerado é
que a construção de metodologias integradoras de indicadores para a cons-
tituição de um sistema de informação parte do princípio de que essas de-
vem ter a capacidade de, simultaneamente, ser amplas o bastante para abran-
ger uma grande diversidade de problemas, e bem delimitadas para permitir
a comparabilidade de resultados.

A vigilância ambiental em saúde é apoiada no controle de fontes de risco,
da exposição e dos efeitos adversos sobre a saúde (Thacker et al., 1996). Uma
das tarefas primordiais para o estudo da relação entre ambiente e saúde é a
seleção de indicadores para esses níveis de manifestação dos problemas ambien-
tais. Estes componentes devem ser combinados para que se defina uma estraté-
gia eficaz para a prevenção ou redução do impacto dos problemas ambientais.
Uma estratégia de interligação desses componentes é mostrada no Quadro 1,
em que são destacados os eventos que devem ser monitorados pelas ações de
vigilância ambiental.



. 318 .

Quadro 1 – Processo de desenvolvimento de riscos ambientais

Fontes de risco Exposição Agravo à saúde

Presença do agente Presença de suscetíveis Produção de efeitos
de risco clínicos

Dinâmica do agente Contato entre agente e Produção de efeitos
de risco suscetíveis adversos

Fonte: Thacker et al., 1996.

Este modelo procura superar a análise de pares de variáveis sobre ambiente
e saúde, introduzindo a exposição como categoria intermediária desse processo.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
desenvolveu um modelo conceitual para construção de indicadores ambientais,
baseado no ciclo de ‘pressão-estado-resposta’ (OECD, 1993). As pressões são
causas subjacentes das modificações das condições ambientais, estas represen-
tadas pelo estado. As respostas são ações humanas que procuram alterar positi-
vamente as condições ambientais.

Através da união entre os processos desencadeadores de riscos ambientais
pode-se estabelecer uma seqüência de passos metodológicos que permitem a
análise global de riscos à saúde. A OMS identifica cinco níveis em que os riscos
ambientais podem ser avaliados: força motriz, pressão, estado, exposição e efei-
to (Corvalán et al., 1996). Esta análise será tão mais facilitada quanto maior a
especificidade dos indicadores de cada nível de controle. No caso dos metais
pesados, como o mercúrio, a medição da sua concentração em amostras ambi-
entais (e.g., matérias-primas, rejeitos, água) e humanas (e.g., urina, cabelo) per-
mite uma interligação entre níveis de controle.

No caso da exposição a agentes biológicos, a fraca especificidade dos indi-
cadores dificulta sua seleção (Heller, 1997). Um modelo relacional de indicado-
res ambientais foi adaptado para a vigilância da qualidade da água para consumo
humano pelo Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi, 1999). A própria con-
taminação da água deve ser tomada, neste caso, não só como causa de agravos à
saúde, mas também como conseqüência de processos sociais e ambientais, con-
figurando uma cadeia de eventos relacionados ao saneamento que são monito-
rados através de indicadores específicos.

Estes modelos têm sido criticados por suas características de linearidade e
unicausalidade (Berger & Hodge, 1998). Diversos problemas ambientais são
gerados ou agravados por fenômenos naturais, não podendo ser relacionados
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unicamente a pressões sociais e econômicas. Além disso, fatores contextuais,
não ligados diretamente a esta cadeia de eventos, podem alterar substancialmen-
te seu desfecho. Na Amazônia brasileira, a incidência de cólera é sensivelmente
menor em cidades e vilas banhadas por rios de água preta e baixo pH. Nesse
caso, as condições locais de saneamento não podem ser usadas isoladamente
como indicadores ambientais de risco (Rojas, 1998).

O uso de indicadores para a tomada de decisão, tanto para o planejamento
em saúde quanto para o controle ambiental, não é uma iniciativa nova. O que se
discute hoje é a possibilidade de integração desses indicadores para representar
processos dinâmicos e complexos. Essa demanda surgiu principalmente da ne-
cessidade de estabelecer indicadores para avaliar o impacto de projetos e priori-
zar políticas públicas. Diversas iniciativas foram desenvolvidas no Canadá em
torno do projeto de vigilância ambiental da região dos Grandes Lagos (Cole et
al., 1998) e o conjunto de ações conhecidas como ‘cidades saudáveis’, por inici-
ativa da OMS (WHO, 1992).

Um intenso debate tem caracterizado o esforço para se estabelecer grupos
de indicadores do desenvolvimento sustentável (Hardi & DeSouza-Huletey, 2000;
Laloe et al., 2001; Riley, 2001; Neumayer, 2001), que promovem, segundo os
autores, desdobramentos sociais, políticos, ambientais e econômicos. Um dos
problemas enfrentados na construção de sistemas de indicadores é a influência
recíproca entre os processos sociais, ambientais e epidemiológicos, não poden-
do esses eixos ser considerados como independentes. A coexistência de fatores
ambientais e sociais negativos foi investigada por Perlin et al. (2001), que de-
monstraram uma concentração de grupos pobres e negros em áreas próximas a
fontes de poluição. Essa associação pode ter conseqüências importantes para as
ações chamadas ‘justiça ambiental’, implantadas nos EUA na gestão Clinton,
que procuraram compensar os custos sociais advindos da exposição a agentes
ambientais de risco.

Um dos maiores problemas da integração vertical de indicadores talvez seja
a diversidade de fontes de informação utilizadas. Um sistema de vigilância ambi-
ental em saúde é composto por: dados epidemiológicos com informações de
qualidade sobre residência; uma base de dados atualizada sobre população para
o estabelecimento de denominadores de taxas; um conjunto de dados sobre
exposição, tais como a emissão de contaminantes, dados de monitoramento da
qualidade do ar, água, alimentos, solo etc. e um vínculo geográfico entre esses
dados (Hertz-Picciotto, 1996).

Os aspectos relacionados às pressões (ou forças motrizes do modelo da
OMS) dizem respeito a questões sociais, econômicas e políticas. Para se obter
informações desse nível, é necessário o uso de levantamentos, muitas vezes qua-
litativos, junto a informantes-chave e documentos oficiais. Os possíveis danos à
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saúde humana, causados por atividades poluidoras, são precedidos por proces-
sos de uso de substâncias químicas, sua emissão para o ambiente, a exposição de
uma população e a dose a que será submetida essa população. A avaliação dos
principais usos e emissões de uma substância química é realizada através do
inventário de fontes potenciais de poluição, viabilizadas por meio de dados se-
cundários sobre produção (WHO, 1982; Stockwell et al., 1993). O estado do
ambiente é, em geral, examinado através da coleta e análise de amostras. A expo-
sição é avaliada a partir de medições baseadas no indivíduo, realizadas, por exem-
plo, através da análise de biomarcadores (Sexton et al, 1992). Os agravos à saúde
são captados por documentos que registram o adoecimento, a internação ou o
óbito em sistemas de informação específicos (Carvalho, 1997). Esses sistemas
podem ser utilizados para o cálculo de indicadores epidemiológicos, bem como
para a detecção de eventos-sentinela (Aldrich & Leaverton, 1993) ou aglomera-
dos de doenças (Marshall, 1991) relacionadas a riscos ambientais.

Na prática de vigilância em saúde, os principais instrumentos de coleta de
informações sobre o ambiente têm sido os questionários de investigação epide-
miológica, elaborados para identificar fatores de risco que explicariam a produção
de doenças. Esse enfoque traz importantes vieses para a compreensão do proces-
so de saúde-doença. Em primeiro lugar, procura causas da doença na sua própria
vítima, responsabilizando e gerando estigmas para indivíduos enfermos. Em se-
gundo lugar, o resgate das condições socioambientais que promoveram a doença
é realizado, procurando reaver o contato dos indivíduos já doentes com outros
indivíduos e o ambiente, o que certamente não representa a complexidade das
relações entre uma comunidade e seu entorno. A busca de novos paradigmas para
o campo da saúde coletiva deve ser acompanhada pelo desenvolvimento de méto-
dos que articulem informações dos níveis do indivíduo e das coletividades (Diez-
Roux, 1998), vistas não como um agregado de pessoas, mas como um todo,
com características particulares e organização própria. Dessa forma, a vigilância
em saúde carece de instrumentos que incorporem a dimensão do lugar, como
expressão do relacionamento entre grupos sociais e seu território.

Não se pode esperar uma associação direta e linear entre os indicadores de risco
dos diferentes níveis sugeridos. Por exemplo, os locais próximos a fontes de emissão
de contaminantes nem sempre são os que apresentam maior contaminação. Entre a
emissão de poluentes e sua deposição em áreas críticas atuam fatores físicos, químicos
e biológicos que modificam as condições de transporte, acumulação de poluentes e
mesmo sua toxicidade. Da mesma maneira, as populações que habitam áreas mais
contaminadas podem não ser as mais afetadas pela contaminação.

Em estudo sobre a distribuição espacial da leptospirose em área urbana,
foram verificadas maiores taxas de incidência da doença, não nos locais de mai-
or acúmulo de lixo, mas no seu entorno (Barcellos & Sabroza, 2001). O raio de



. 321 .

influência de uma atividade poluidora é restrito segundo características da for-
ma química na qual o poluente é emitido e condições locais de transporte destes
poluentes. Em alguns casos, como no acidente de Minamata, Japão, as principais
vítimas da intoxicação por mercúrio residiam a dezenas de quilômetros da fonte
de emissão. Cabe à vigilância ambiental examinar esse conjunto de indicadores
e, através do relacionamento entre esses, analisar os contextos particulares em
que se dão os riscos. A ausência de relação entre os indicadores, ao contrário de
ser um resultado negativo de uma investigação é, antes de tudo, uma pista para
identificar padrões de proteção ou de agravamento de riscos. A investigação do
caso de Minamata indicou o consumo de peixe como caminho crítico dos polu-
entes à população afetada.

Comparação entre Indicadores: a integração

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

horizontal de indicadores

Um dos problemas que se pretende encaminhar usando indicadores socio-
ambientais é o estabelecimento de prioridades para a formulação de políticas pú-
blicas. Nesse caso, indicadores sobre diferentes problemas que afetam uma popu-
lação devem ser integrados horizontalmente (Williams, 1990; Hunter & Arbona,
1995). Para que sejam comparáveis e interoperáveis, os indicadores devem ser
padronizados, através da conversão para uma unidade comum. Uma das alternati-
vas adotadas é a tradução de necessidades em valores financeiros ou de energia, de
modo que os componentes do sistema possam ser somados e comparados.

O Banco Mundial (Murray & Lopez, 1996) propôs a conversão de proble-
mas de saúde relacionados ao ambiente em anos de vida perdidos ou carga de
doenças. Esses indicadores, por sua vez, podem ser monetarizados. Esse proce-
dimento deve, no entanto, ser tomado com cautela, já que pressupõe a adoção
de valores financeiros para a vida humana e suas deficiências. Através dessa
abordagem, pode-se estabelecer parâmetros para a comparação entre as múlti-
plas fontes e formas de exposição a que está sujeita a população e indicar prio-
ridades de investimento (de Hollander et al., 1999).

A criação de índices compostos é uma das principais estratégias de opera-
ção horizontal entre um grande número de indicadores, que seriam de difícil
interpretação isolada. Segundo a OCDE (1993), os índices são um conjunto
agregado ou com valores outorgados de parâmetros que descrevam ou reflitam
uma situação. Essa definição é similar à adotada pela Usepa (1995), segundo a
qual o índice resume uma grande quantidade de informações relacionadas e que
utilizam algum processo sistemático para assumir pesos relativos, escalas e agre-
gações de variáveis em um único resultado.
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Um levantamento realizado no Rio Grande do Sul apontou áreas prioritári-
as de investimento para a coleta e destinação de resíduos sólidos através de um
índice de qualidade composto por 56 indicadores, derivados de 49 variáveis co-
letadas através de questionário (Deus, 2000). A síntese de dados advinda da
construção de índices, por um lado, aumenta sua consistência, estando este menos
sujeito a variações aleatórias de apenas um item acompanhado. Por outro lado,
os índices possuem menor especificidade que os dados originais em relação ao
problema estudado. Além disso, os índices carecem de um significado material
imediato, não podendo ser comparados com parâmetros externos de referência,
tais como metas, limites permitidos ou limiares (Riley, 2001). Se a poluição do ar
em uma região metropolitana é considerada ‘insatisfatória’ segundo um índice
composto, facilmente esta informação será assimilada pela população.

Entretanto, os gestores de saúde e ambiente pouco podem incorporar des-
sa informação nova para identificar fontes de poluição e avaliar riscos à saúde. O
destino da informação condiciona, portanto, o grau de agregação e o uso de um
ou outro indicador. A Cetesb, órgão responsável pelo controle ambiental no Esta-
do de São Paulo, estabeleceu um Índice de Qualidade das Águas (IQA) composto
por nove parâmetros de controle com o objetivo de divulgar informações conso-
lidadas sobre as águas no estado. O potencial de uso múltiplo de corpos d´água,
simultaneamente requeridos como fonte para o abastecimento de água, meio para
a manutenção da vida aquática e como local para o lazer, demandou o desenvolvi-
mento de índices específicos para esses fins (Cetesb, 2001).

Uma técnica usualmente empregada para integrar horizontalmente os indi-
cadores é a ordenação de valores medidos e o estabelecimento de escores para
cada componente. Nesse caso, o índice geral de qualidade é composto pela soma
ponderada desses escores. Depois de calculado, pode-se avaliar o peso de cada
componente na formação de índice geral. Dentro dessa perspectiva se enquadra
a maior parte dos índices de qualidade ambiental e de qualidade de vida criados
para o monitoramento de situações.

Outra estratégia de padronização é a divisão dos componentes por um va-
lor de referência, como a média dos valores observados, ou um parâmetro de
controle adotado. O índice geoquímico de acumulação (Igeo), por exemplo, é
formado pelo logaritmo da razão entre uma concentração observada de um
poluente e o valor de referência desse poluente no tipo de amostra coletada:
solo, sedimento ou poeira (Müller, 1969). Comparando-se os diversos Igeo, calcu-
lados para cada metal pesado, pode-se identificar aquele que apresenta maior
enriquecimento em relação ao esperado e, portanto, o principal poluente da área
estudada.

Os efeitos das desigualdades sociais sobre as condições de saúde vêm sen-
do objeto de estudo há várias décadas (Infante et al., 2000). No nível ecológico,
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tem-se procurado correlações entre indicadores epidemiológicos e socioeconô-
micos, geralmente provenientes de censos. Pessoas e áreas de pior nível socioe-
conômico apresentam, quase invariavelmente, piores condições de saúde, se-
gundo diversos indicadores epidemiológicos. Uma das mais importantes ten-
dências desses estudos é o uso de indicadores sintéticos de qualidade de vida
(Minayo et al., 2000), entre eles o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
O IDH foi criado em 1990 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD), com o objetivo de medir a qualidade de vida e o progresso
humano em âmbito mundial. O conceito de desenvolvimento humano passou a
ser usado em substituição a parâmetros meramente econômicos na medição do
desenvolvimento (principalmente o PIB).

Diversos trabalhos, na escala nacional (PNUD, 1998), regional (FJP, 1996)
e intramunicipal (Simões et al., 1996) têm sido desenvolvidos, utilizando o IDH
e outros indicadores econômicos e sociais, para a medição de iniqüidades. O
IDH combina três componentes básicos do desenvolvimento humano: a longe-
vidade, que reflete indiretamente as condições de saúde da população, medida
através da esperança de vida ao nascer;·a educação, medida por uma combina-
ção da taxa de alfabetização de adultos e a taxa combinada de matrícula nos
níveis de ensino fundamental, médio e superior; a renda, medida pelo poder de
compra da população, baseado no PIB per capita. Diversas propostas de ajuste
do IDH têm sido elaboradas, por exemplo, através da sua categorização por
raças e gêneros. É também levantada a necessidade de considerar, junto ao IDH,
alguns indicadores do desenvolvimento sustentável (Neumayer, 2001). Alguns
países, como o Japão, durante as décadas de 50 e 60, nas quais ocorreram terrí-
veis acidentes ambientais como o de Minamata, arcaram com um alto custo
social do desenvolvimento industrial acelerado, realizado sem medidas de prote-
ção ao ambiente. O desenvolvimento econômico em curto prazo é uma imposi-
ção de agências financiadoras internacionais e pode acarretar no comprometi-
mento da qualidade de vida e do ambiente para gerações futuras. A inclusão de
indicadores ambientais de sustentabilidade permitiria a ponderação do desen-
volvimento econômico, com a melhoria da qualidade de vida e garantia de con-
servação de recursos naturais.

Os diversos indicadores setoriais de qualidade de vida e ambiente estão,
muitas vezes, relacionados no espaço: uma área com alto nível de renda tende a
oferecer boa cobertura dos serviços de saneamento, equipamentos de saúde e
de educação (Carstairs, 1995). Da mesma maneira, áreas pobres, principalmente
aquelas situadas em cinturões das grandes cidades de países periféricos, tendem
a ser excluídas de todos esses serviços. Nesse caso, o uso de índices sintéticos
reforça a tendência de polarização do espaço urbano em áreas ricas e pobres.
Aquelas com serviços e investimentos por parte do Estado e que atraem grupos
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sociais com maior poder de decisão, e outras, com menores recursos, que, por sua
vez, concentram grupos populacionais sem maiores possibilidades de escolha.

A análise multivariada de um conjunto de indicadores socioambientais ob-
tidos dos censos demográficos tem sido uma das formas mais utilizadas para a
discriminação das regiões que formam este mosaico (Paim, 1997). Através des-
sas análises, pode-se estabelecer grupos de indicadores que representem fatores
mais específicos, evitando-se a redundância entre variáveis.

Um dos principais problemas da integração horizontal de indicadores é
a excessiva manipulação dos valores originais, necessária para a padroniza-
ção de indicadores, previamente à construção de índices compostos. A ado-
ção de uma ou outra estratégia de padronização pode alterar substancial-
mente os resultados da análise de tendência desses indicadores. A própria
operação entre variáveis, se multiplicativa ou aditiva, usada para a integra-
ção dos dados originais afeta o resultado final do índice (Kolsky & Blumen-
thal, 1995). A maior parte dos índices de qualidade ambiental é composta
pela soma de componentes que representam diferentes aspectos do ambi-
ente. Esta estratégia tem sido criticada porque permite que um aspecto ne-
gativo do ambiente seja compensado por outro positivo. Assim, um trecho
de rio que apresenta baixa concentração dos diversos poluentes medidos,
mas com total ausência de oxigênio dissolvido pode ser considerado de qua-
lidade boa ou regular, segundo um índice aditivo, mesmo que as condições
de vida para a fauna naquele trecho estejam inviabilizadas. Quando se ado-
tam equações multiplicativas entre indicadores, esse viés é evitado, sendo
considerado como de baixa qualidade esse trecho de rio, mesmo quando
somente um parâmetro de controle é violado.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Considerações Finais

O capítulo 40 da Agenda 21, que trata das informações para a tomada de
decisões, considera que, apesar da quantidade de dados existentes, ainda são
precárias suas formas de análise e divulgação. A necessidade de se sistematizar
dados sobre o ‘meio físico e social’ é também ressaltada no Programa Marco de
Atenção ao Meio Ambiente (OPAS, 1998). Ao mesmo tempo, este programa
reconhece que o ambiente é formado por uma estrutura complexa de fatores
que extrapolam a área de atuação do setor saúde. A articulação de indicadores
produzidos por diversos setores é ainda um desafio para a pesquisa e a gestão de
saúde coletiva. Nesse trabalho foram descritas algumas iniciativas de organiza-
ção e análise de indicadores, como o uso de modelos relacionais e a construção
de índices compostos. Os indicadores de cada um desses níveis e temas formam



. 325 .

um conjunto interligado de meios para a avaliação e o monitoramento de condi-
ções ambientais adversas, um sistema de indicadores.

As metodologias de análise dos indicadores, apesar de compor a última etapa do
processo, devem ser planejadas desde as primeiras fases de coleta de dados. Por exem-
plo, o estabelecimento de categorias de análise e da escala em que os dados serão
consolidados condicionam o próprio desenho amostral utilizado para o levantamento
de dados (Laloe et al., 2001). Entre os instrumentos propostos para análise de um
conjunto de indicadores sobre ambiente e saúde, destacam-se as séries temporais, as
avaliações de risco e o mapeamento desses indicadores (Corvalán et al., 1997).

A pluralidade de bases de dados existentes, várias delas disponíveis, permite
a construção de indicadores sob diferentes enfoques. Cada um dos sistemas de
informação possui características próprias estabelecidas pela forma de coleta e
de categorização dos dados. Os inquéritos e investigações podem gerar diferen-
tes estimativas, dependendo da estratégia de amostragem, do informante e da
questão formulada. Essa diversidade de recortes, antes de representar uma con-
tradição entre dados, possibilita a validação desses e a construção de indicadores
mais específicos para o problema de saúde enfocado.

Diversos problemas são enfrentados na reunião e inter-relacionamento de da-
dos sobre saúde, ambiente e sociedade. Freqüentemente, os dados de saúde e ambi-
ente são referidos a unidades espaciais e temporais não-coincidentes. Uma das tare-
fas preliminares importantes, neste caso, é a compatibilização de períodos e territó-
rios de referência para dados sociais, epidemiológicos e ambientais (Barcellos &
Santos, 1997). Entre os principais desafios da utilização desses sistemas para a vigi-
lância de condições ambientais adversas pode-se listar: aumentar a cobertura dos
sistemas; garantir a qualidade dos dados; aumentar a capacidade de análise de dados,
principalmente no nível local; integrar as diferentes bases de dados; introduzir vari-
áveis sociais e ambientais nos sistemas. Parte da subutilização de informações exis-
tentes deve-se às limitações e problemas na manipulação de cada uma dessas bases,
devido ao grande volume de dados, dificuldades de acesso e análise (Potvin e Cham-
pagne, 1986). Contudo, as freqüentes críticas à qualidade dos dados secundários,
ainda que pertinentes, indicam a absoluta necessidade de utilizar intensa e extensiva-
mente as informações como forma efetiva de aperfeiçoá-las.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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