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O convite de Ary Carvalho de Miranda, Vice-Presidente de Serviços de
Referência e Ambiente da Fundação Oswaldo Cruz, para redigir este bre-
ve comentário sobre os textos de Lia Augusto e Christovam Barcellos
para este livro organizado por ele e pela querida Professora Maria Cecília
Minayo nos encheu de alegria e responsabilidade. Aos colegas, Ary e Ma-
ria Cecília, agradecemos a confiança e à Lia e Christovam agradecemos
pela oferta da vitamina, os seus textos, que nos estimularam neste exercí-
cio de diálogo.

A leitura dos artigos nos inspirou a trazer a contribuição de Funto-
wicz & Ravetz (1994), que apontam os problemas ambientais contempo-
râneos e a desigualdade social e econômica entre povos, regiões e grupos
populacionais como importantes desafios coletivos dos tempos atuais e,
também, a contribuição de Morin (2001), que aprofunda e qualifica ainda
mais este desafio, mencionado por Funtowicz & Ravetz, ao dizer que
“enquanto o europeu está num círculo planetário de conforto e consu-
mo, grande número de africanos, asiáticos e sul-americanos acham-se em
um círculo planetário de miséria”.

Estes três autores coincidem, também, ao afirmarem que os instru-
mentos tradicionais da ‘ciência normal’ são insuficientes para desenvol-
verem quadros explicativos e de intervenção relacionados a esta situação.
O grau de incerteza e complexidade dos fenômenos atuais clamam por
caminhos que sejam sustentáveis ao longo do tempo, já que nenhum se-
tor ou saber é capaz de fornecer todas as respostas necessárias e, se a
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mundialização é, sem dúvida, unificadora, é preciso, como diz Morin,
“acrescentar imediatamente que é também conflituosa em sua essência,
pois é acompanhada cada vez mais pelo negativo que ela suscita, pelo
efeito contrário: a balcanização”.

Lia e Christovam, embora seguindo caminhos distintos, identificam
a necessidade de mudar os métodos tradicionais de mensuração para diá-
logos mais interativos e ampliados com uma gama maior de saberes e
atores. Apontam a necessidade de um exercício prévio de compreensão
do que sejam os fenômenos socioambientais como condição sine qua non
para se chegar à construção de indicadores socioambientais que, como
assinala Lia, favoreçam um “duplo movimento de diferenciação e de inte-
gração continuado para a compreensão – explicação da globalidade do
problema”. Dentro dessa perspectiva, os textos trazem contribuições
importantes a este debate, não se atendo apenas à valorização das discus-
sões sobre as fontes de dados e as condições de sua reprodução, como se
o problema de se chegar aos ‘bons’ indicadores socioambientais fosse
simplesmente se achar a ‘melhor’ metodologia.

Parece-nos que o problema se localiza numa esfera anterior e bem
mais complexa que é exatamente a definição do objeto de estudo, esta
compreensão prévia, em que a definição do objeto e a metodologia se
constroem inseparavelmente, como lembra o Prof. Milton Santos (1996),
“falar em objeto sem falar em método pode ser apenas um anúncio de
um problema sem, todavia, enunciá-lo”.

O texto de Christovam é extremamente instigante em apontar não
só alguns modelos conceituais de integração horizontal e vertical de um
sistema de indicadores socioambientais, bem como algumas das dificul-
dades anteriores da definição dos próprios indicadores. Ao relembrar os
critérios utilizados para a seleção de indicadores – sensibilidade, reprodu-
tibilidade, rapidez de reação, baixo custo, acessibilidade e entendimento
pela população –, acaba por descortinar a complexidade da construção
de um indicador.

O trabalho de Augusto tem o mérito de recontextualizar a saúde
ambiental pela ótica do processo de trabalho, pela saúde do trabalhador
que, sem dúvida, foi, na década de 80, um espaço privilegiado de discus-
são, responsável pela ampliação das preocupações socioambientais na
Saúde Coletiva. Vale lembrar que essas experiências também incorpora-
ram preocupações significativas quanto à dimensão social da saúde e da
doença, tentando construir uma concepção que rompesse com o determi-
nismo biológico prevalecente. Não obstante, a grande contribuição do tex-
to de Lia reside na sistematização de contribuições de Samaja e na recupe-
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ração da complexidade. Aparentemente, indicadores são sintéticos e facil-
mente reproduzíveis, mas estas capacidades evidenciam apenas uma enor-
me e complexa construção intelectual de definição de objeto e método.

Lia e Christovam nos contemplam com uma gama instigante de ele-
mentos e categorias relacionadas com o campo da discussão ambiental,
sugerindo caminhos que vão desde a conformação de uma ‘arquitetura da
complexidade’, a necessidade da integração entre academia e serviços até a
proposição da inclusão dos distintos atores sociais (stakeholder approach) no
processo de conformação de um sistema de indicadores socioambientais.
Não obstante, nós destacamos duas preocupações de Lia e Christovam
que coincidem com nossos interesses de pesquisa no campo da Saúde
Coletiva: a questão da promoção da saúde e sua articulação com a catego-
ria espaço. Lia e Christovam também compartilham dessas preocupações
quando mencionam que “todo este esforço teórico se justifica pela ne-
cessidade de se construir uma pedagogia de promoção da saúde” (Lia) “e
que incorpore a dimensão do lugar, como expressão do relacionamento
entre grupos sociais e seu território” (Christovam), materializando-se num
lugar socialmente contextualizado onde seres humanos concretos são pro-
tagonistas do ambiente.

Ao abordar a integração vertical de indicadores, Christovam retoma
a definição de ambiente da OMS como a “totalidade de elementos exter-
nos que influem nas condições de saúde e qualidade de vida dos indivídu-
os ou de comunidades”. Dentro desta concepção, dois sistemas estan-
ques estariam estabelecidos: de um lado, as condições ambientais, e de
outro, padrões de morbidade e/ou mortalidade de indivíduos. Os indica-
dores deveriam indicar as relações estabelecidas entre estes dois sistemas,
reproduzindo um modelo de causa-efeito unilinear. Entretanto, Barcellos
aponta a necessidade da superação deste modelo, que parte da relação de
externalidade entre seres humanos e ambiente.

Concordando com Barcellos, Soja (1990) aponta que

a estrutura do espaço organizado não é uma estrutura separada,
com suas leis autônomas de construção e transformação, nem
tampouco é simplesmente expressão da estrutura de classes que
emerge das relações sociais de produção (...) Os dois conjuntos de
relações estruturadas (o social e o espacial) são não apenas
homólogos, no sentido de provirem das mesmas origens no modo
de produção, como também dialeticamente inseparáveis.

Porém, se na definição da OMS ficam bem claras a dicotomia e as
relações de externalidade, gostaríamos de recuperar que esta mesma con-



. 334 .

cepção, de forma mais velada, vem sendo incorporada e utilizada pela
saúde pública há décadas, com algumas exceções (Bousquat, 2000). Pode-
se dizer que na área da Saúde Pública o conceito de espaço tem sido
muitas vezes reduzido às suas dimensões físicas ou cartográficas, funcio-
nando como uma moldura, um pano de fundo no qual acontecem fenô-
menos, distribuem-se postos de saúde, hospitais, clientelas, doentes e
doenças etc. Sem dúvida, foi a visão física do espaço – espaço igual a
crosta terrestre – que foi majoritária na análise sobre a espacialidade hu-
mana nos séculos XIX e XX. Muitas vezes, o que se verifica é uma sobre-
posição dos conceitos de paisagem e espaço, transformando-os em sinô-
nimos. Talvez o que melhor explique as diferenças entre eles sejam o
tempo e a materialidade. A paisagem traz em si, através de um conjunto
de formas concretas, materiais, a expressão de “heranças que represen-
tam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza”. A paisa-
gem é um ‘sistema material’, uma determinada distribuição de formas na
superfície terrestre. (Santos, 1996).

O espaço, todavia, é sempre o momento em que às formas da paisa-
gem se agregam os homens, as relações sociais, modificam-se os signifi-
cados das formas, seus valores. Não há espaço sem construção humana,
sem vida e relações sociais. Dessa perspectiva, não se assume o conceito
espaço como um atributo, um pano de fundo, em que os fenômenos se
distribuiriam independente da ação humana. Esta forma de olhar abre
possibilidades na construção de indicadores que se materializariam co-
nectados com uma visão socioambiental.

Para finalizar, mais do que uma verdade ou uma certeza, uma provoca-
ção para o debate: Barcellos aponta a necessidade de integração de processos
dinâmicos e complexos em territórios específicos dando como um dos exem-
plos as ações conhecidas como ‘cidades saudáveis’. Este movimento caracte-
rizado pela OMS como estratégia de promoção da saúde ainda esbarra com
a sua origem setorial. Nossas dificuldades conceituais e metodológicas ainda
nos impedem de construir medidas que ‘indiquem saúde’.

Promover saúde é fortalecer potenciais e desenvolver capacidades
(Akerman et al., 2002). Para tal, a construção de uma pedagogia de pro-
moção da saúde ambiental necessitaria construir medidas que não cap-
tem apenas o risco (agentes e dinâmica), a exposição (agente e susceptí-
veis) e os agravos (clínicos e adversos), mas que também pudessem ‘de-
socultar e dar visibilidade’ para protagonistas que ativamente preservem
e reconstruam, de forma criativa, o espaço socioambiental. A multiplica-
ção de iniciativas socioambientais desta natureza poderia contribuir para
a disseminação de um processo pedagógico permanente.
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A Dialética das Trajetórias de
Construção dos Indicadores: debatendo

com Lia Giraldo Silva Augusto
e Christovam Barcellos

Jorge Mesquita Huet Machado

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Indicadores Ambientais

O debate desse tema e o fato de poder contribuir com dois companhei-
ros de trabalho e sanitaristas com os quais tenho a maior afinidade técni-
ca e afetiva é para mim um desafio prazeroso. O trabalho em si do debate
instiga-me a realizar uma contribuição crítica além do consenso e da con-
tribuição dos próprios textos analisados.
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As trajetórias percorridas em cada texto podem ser explicitadas da
seguinte forma. A autora Lia G. S. Augusto desenvolve a discussão de
indicadores a partir da prática da vigilância em saúde pública e chega ao
contexto científico e social, de onde e para os quais o indicador é produ-
zido. Por sua vez, Christovam Barcellos parte da concepção teórica dos
indicadores. Essas duas trajetórias demonstram a necessidade e a poten-
cialidade dos indicadores como ferramentas para definição do impacto
ambiental no processo de saúde e doença e a relação dialética da prática
com a teoria como fator de qualidade científica e potencialidade de com-
preensão.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O Consenso entre os Textos e sobre Indicadores

O que se espera de um indicador é sua capacidade de sintetizar uma
situação e quanto mais contextualizado, melhor: os números se tornam
menos frios e aumenta o entendimento.

Por sua vez, o modelo de formulação dos indicadores evidencia o
tipo de filtro envolto nos mesmos.

Portanto, a dialética de construção de indicadores coloca no caldei-
rão de um referencial teórico, que é igualmente construído, o modelo e o
objeto. Esta síntese é relacionada a um contexto, em uma situação que
podemos chamar de realidade. O modelo estabelece os filtros envolvidos
e a diferença entre a realidade e o observado.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conceitos e Preconceitos

Como na construção de um fato científico (Latour & Woolgar, 1997),
esquecemos, ao estabelecê-lo, como este chega a este status. O indicador,
da mesma forma, após ser constituído, passa a ter vida própria. A partir
dessa consideração, cabe a nós alertarmo-nos, mas nosso cuidado tam-
bém é construído em bases científicas. Nessa vigilância, o que fazemos é
colocarmos um outro filtro na contextualização. Seja ele de ordem terri-
torial, proposto por Christovam Barcellos, ou epistemológica, como pro-
posto por Lia Augusto.

Em síntese, a questão que quero debater é que nas duas propostas de
refinamento dos indicadores existem limitações que podem ser explicitadas.

O território tem conexões fora dele, é um espaço de acontecimento de
fatos, fenômenos sociais. Entretanto, seus limites não limitam seus condicio-
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nantes e a integração da informação em seus limites pode dificultar a visão de
seus condicionantes externos. A porosidade das fronteiras é um conceito
que escancara essa osmose social dos condicionantes regionais e inter-regio-
nais. O poder de uma empresa ‘imperial’ como a Petrobras sobre o ambiente
não está, por exemplo, em Macaé; a sua força vem de vários vetores externos
a esse território, embora também exerçam seu padrão de cultura institucio-
nal, devastador e conservador, naquele território ou naquele lugar.

Esse comentário é um alerta aos atores sociais que reificam a ação
local. Não que os textos em debate digam isso, mas as conclusões apres-
sadas da valorização do território como estratégia formal de aglutinação
da informação podem ser deturpadas por esse viés ‘basista’ de ecologis-
tas apaixonados pelo campo e referido no célebre jargão “pensar global-
mente e agir localmente”. Temos, sim, que pensar e agir localmente e
globalmente, em um processo contínuo de interação.

Por sua vez, a vigilância teórica dos níveis de observação também é
construída, fundamentada em um referencial teórico pré-concebido, com
padrões e regras científicas socialmente aceitas e dependentes de outras
tantas conjunturas acadêmicas e sociais, em processos dependentes de ele-
mentos materiais que Bachelard (1953) chamou de fenomenotécnica, que
estabelece a dependência das verdades científicas aos aparatos técnicos.

A estratificação da realidade e os próprios conceitos que fazem a
aproximação da realidade ou da verdade trazem, neles mesmos, discre-
pâncias. Mundo da vida, objeto real, vida real, objeto modelo, verdade
objetiva são próximos ao que Canguilhem chamou de “modos de andar a
vida”, que foi um conceito fundamental da medicina social latino-ameri-
cana, mas suas conotações distintas e mesmo posições distintas no pró-
prio modelo de análise do discurso científico proposto podem ser obser-
vadas. Particularmente, prefiro modos de andar a vida ou vida real ao
invés de mundo da vida que, para mim, parece programa de história natu-
ral, ou seja, parece ter uma ênfase biológica, que apenas é uma parte dos
processos ambientais que pretendemos analisar.

Por sua vez, o ‘objeto real’ ou ‘objeto modelo’ são formas sofistica-
das de referência ao próprio objeto. Por que não ficarmos com ele na sua
simplicidade e entendimento universal? Dessa forma estaríamos introdu-
zindo uma vigilância formal simplificadora ao contexto do cientificismo
arcaico e mistificador. Ou a modelagem de um objeto pode transformá-
lo em um objeto modelo, desse modo, distanciando-se da definição de
objeto? A desvantagem dessa formulação é confundirmos modelo com
objeto, ou seja, metodologia desenvolvida para análise do objeto, modela-
gem com o objeto que deve ser modelador da metodologia.
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A análise do discurso científico proposta explicita no seu nível mais
abstrato a sua dependência aos modelos do investigador e ao estado da arte
das disciplinas limitantes claros de que a resposta depende do interlocutor
e do contexto científico, que é fruto da realidade, construído socialmente
(Bourdieu, 1976) e, por isso, construtor da realidade e não dependente dela,
ou dependente indiretamente, mediado pela interação de relações sociais,
técnicas e mesmo pessoais existentes no mundo científico.

Dessa forma, a natureza científica do indicador é algo que pode e
deve ser questionada e mesmo como é feito esse questionamento deve
ser objeto de análise e vigilância.

A vigilância do indicador é parte do processo de análise e os autores
apresentam formas concretas de realizá-la. Essa atividade de vigilância,
como outras, deve ser também contextualizada e heterogênea (Machado,
1996), relacionada ao objeto e à metodologia a ele referida.

Essa vigilância do indicador, como o próprio indicador, é também
de construção heterogênea e deve ser particularizada e contextualizada
no processo de análise dos dados. Essa vigilância metodológica mantém
a idéia de um nível abstrato e outro concreto em que a interação destes
níveis, a partir desse processo de análise do indicador, deve integrar o
contexto à sua prática em um processo dialético como parte inerente do
processo de análise científica das informações geradas por indicadores.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A Constituição de Indicadores
Socioambientais para o Monitoramento

das Condições de Saúde dos Idosos

Maria Fernanda Furtado de Lima-Costa

As condições de saúde da população brasileira são caracterizadas por
profundas desigualdades. Os problemas de saúde desta população variam
entre aqueles resultantes da extrema pobreza àqueles resultantes da pros-
peridade. Um dos desafios da Saúde Pública neste país é a constituição de
indicadores suficientemente sensíveis e específicos para captar essas desi-
gualdades e orientar políticas sociais. Documentos como esses em debate
são oportunos para que essa discussão possa ser aprofundada.

As diferenças absolutas e relativas da condição socioeconômica cons-
tituem os determinantes ambientais mais consistentes da saúde de indiví-
duos e populações (Marmot & Wilkinson, 1999; Berkman & Kawachi,
2000; Nunes et al., 2001; Duarte et al., 2002; Lima-Costa et al., 2002a).
No Brasil, esta influência é tão importante que se reflete mesmo em pe-
quenos espaços geográficos e na população idosa, o que contraria algu-
mas observações realizadas em países desenvolvidos (Jeffreys, 1996).

Um exemplo das desigualdades sociais em pequenas comunidades, e
do seu reflexo sobre as condições de saúde, vem de um estudo realizado
na pequena cidade de Bambuí (cerca de 15.000 habitantes), em Minas
Gerais. Verificou-se na coorte de idosos desta cidade que pior renda fa-
miliar estava forte e independentemente associada a maiores exposições
a fatores de risco cardiovasculares, piores condições de saúde, maior uso
de medicamentos não prescritos e maior freqüência de hospitalizações
(Lima-Costa et al., 2002b). Na etapa qualitativa deste estudo, verificou-se
que a situação financeira da família aparecia como intimamente relaciona-
da à idéia de preservar e recuperar a saúde (Uchôa et al., 2002). Um estu-
do mais abrangente, conduzido em uma amostra representativa da popu-
lação brasileira com > 65 anos de idade, com base na Pesquisa Nacional
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por Amostras de Domicílio (PNAD 98), mostrou que as condições de
saúde dos idosos neste país são fortemente influenciadas pela situação
socioeconômica (Lima-Costa et al., 2002 a, 2002c).

Como mencionado no texto do Professor Barcellos, o ambiente é
definido pela Organização Mundial de Saúde como sendo “a totalidade
de elementos externos que influem nas condições de saúde e qualidade
de vida dos indivíduos e comunidades. O autor também menciona que
do ponto de vista dos sistemas de informação, as condições ambientais
são atributos do lugar, enquanto as condições de saúde são atributos das
populações humanas”.

A distribuição espacial de indicadores ou índices de demanda tem
sido proposta para orientar ações de saúde em nível local. Um instigante
estudo deste tipo foi  desenvolvido por sanitaristas da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Belo Horizonte, com a colaboração com pesquisadores
do Centro de Pesquisas René Rachou da Fundação Oswaldo Cruz e pro-
fessores da Universidade Federal de Minas Gerais (SMSPBH, 2000). O
pressuposto deste trabalho foi que “a lógica capitalista de ocupação do
solo urbano (...) leva a uma ocupação diferenciada deste pelos diversos
segmentos sociais (...), com reflexos sobre a saúde”. Um índice de vulne-
rabilidade à saúde foi constituído, atribuindo-se pesos aos seguintes indi-
cadores: a) mortalidade na infância (mortalidade neonatal, mortalidade
pós-neonatal e mortalidade por causas selecionadas em menores de 5
anos); b) nascidos vivos (baixo peso ao nascer, mães adolescentes e esco-
laridade destas); c) setor censitário (renda e escolaridade dos chefes de
família e presença de favelas). Os resultados deste estudo mostraram que
Belo Horizonte pode ser dividida em quatro estratos de risco. Como era
de se esperar, as pirâmides etárias nestes estratos são distintas, com mai-
ores proporções de idosos nas áreas de baixo e médio risco, em compara-
ção às demais. Este paradoxo é um exemplo da complexidade com a qual
deve-se lidar para o planejamento das ações de saúde em uma cidade
como Belo Horizonte.

As áreas de risco elevado ou muito elevado exigem intensas inter-
venções para redução da mortalidade na infância, gravidez na adolescên-
cia e baixo peso ao nascer. Contudo, nas áreas de riscos médio e baixo, a
população idosa é mais numerosa, exigindo cuidados de outro tipo tam-
bém intensos, uma vez que esta população é grande usuária de serviços de
saúde, devido ao aumento da prevalência de várias doenças crônicas e inca-
pacidade física com a idade. Em países desenvolvidos, o uso de serviços de
saúde entre pessoas com > 65 anos é três a quatro vezes maior do que o seu
tamanho proporcional na população total (Rubenstein & Nars, 1996). No
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Brasil, a razão entre o custo proporcional das internações hospitalares no
âmbito do Sistema Único de Saúde e o tamanho proporcional da popula-
ção idosa aumenta progressivamente com a idade: 2,3, 3,4 e 4,3 nas faixas
etárias de 60-69, 70-79 e > 80 anos, respectivamente (Lima-Costa et al.,
2000a).

Um assunto emergente na epidemiologia social é como a situação
socioeconômica afeta a saúde durante o curso da vida. Existem evidênci-
as de associação entre doenças cardiovasculares em adultos e baixo peso
ao nascer. Durante a infância, a situação socioeconômica dos pais influ-
encia a adoção de comportamentos que podem levar ao desenvolvimen-
to precoce da arteriosclerose. Na fase adulta, as condições de trabalho e o
nível de renda afetam o estresse, que influencia o surgimento de doenças
cardiovasculares. Nas idades mais velhas, a situação socioeconômica in-
terfere na qualidade e na disponibilidade de cuidados médicos, contribuin-
do para a perda de funções (Lynch & Kaplan, 2000). A atenção à saúde é,
portanto, um elemento central para a qualidade de vida da população idosa.

No Brasil, o uso de serviços médicos e odontológicos é afetado pela
situação socioeconômica do idoso e/ou da sua família, apesar da atenção
à saúde ser garantida pela Constituição de 1998. No estudo anteriormen-
te mencionado, baseado na PNAD 98, verificou-se que os idosos mais
pobres, quando comparados àqueles com melhor situação socioeconô-
mica, haviam procurado menos serviços médicos nas duas semanas ante-
riores ao estudo (e quando procuraram foram menos atendidos), consul-
taram médicos com menos freqüência no ano anterior (Tabela 1), haviam
visitado o dentista há mais tempo, e com maior freqüência, jamais tinham
ido ao dentista. Essas associações eram independentes da faixa etária,
gênero, macrorregião de residência e quem respondeu à entrevista (Lima-
Costa et al., 2002 a, 2002c).
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Tabela 1 – Distribuição percentual do número de visitas a um médico nos
últimos 12 meses, segundo a renda domiciliar per capita em uma amostra
de 19.068 idosos representativos da população brasileira com > 65 anos
de idade, participantes da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio
(PNAD 98)

SM: Salários mínimos da época (cada = R$ 130,00). 0,67 SM corresponde ao quintil inferior da
distribuição da renda na amostra.
OR (IC 95%): Odds ratio (Intervalo de confiança em nível de 95%).
* Ajustado pelo método de regressão logística por sexo, faixa etária, macrorregião de residência e
quem respondeu à entrevista (o próprio entrevistado/outra pessoa).

Adaptado de Lima-Costa et al. (em publicação).

A atenção à saúde da população idosa é um fator ambiental modifi-
cável. O monitoramento da demanda por esta atenção pode ser feito
constituindo-se índices que possam identificar áreas homogêneas de vul-
nerabilidade à saúde dos idosos, como realizado anteriormente para a
população geral (SMSPBH, 2000). Estes índices, se suficientemente sen-
síveis e específicos, podem contribuir para a construção de um efetivo
Sistema Único de Saúde, orientando políticas para reduzir as desigualda-
des associadas às condições de saúde da população idosa neste país.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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