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Parte I - Fundamentos 
O senso comum e a filosofia na epidemiologia 

 
Douglas L. Weed 



O S E N S O C O M U M Ε 

A F I L O S O F I A N A E P I D E M I O L O G I A * 

Douglas L. Weed 

Eu não discordaria da idéia de que a epidemiologia é senso 

comum. Obviamente, ela é senso comum, e eu gostaria que várias 

disciplinas contivessem algum elemento [desse senso comum]. 

Enterline 

Nas últimas duas décadas, os epidemiologistas têm testemunhado a 

união de seu mundo da ciência e tecnologia com o mundo da filosofia. O 

que poderia ter sido um casamento entre um campo que está amadurecendo 

e outro já plenamente desenvolvido transformou-se, em vez disso, em uma 

relação turbulenta. Essa relação caracteriza-se por abranger tantos adeptos 

apa ixonados de de te rminados pontos de vis tas filosóficos, quanto críti

cos igua lmente dogmát icos , levando a filosofia na ep idemio log ia a lem

brar, às vezes , um fogo c ruzado entre diferentes pos ições intelectuais . 

Esta s i tuação se comple ta com queixas de que exist ir ia um ' cu l to ' ou um 

* Tradução: Cláudia Bastos & Francisco Inácio Bastos 



' a campamen to ' 1 de epidemiologistas , adeptos rígidos da filosofia de Karl 

Popper (Pearce & Crawford-Brown, 1989; Buck, 1989; Renton, 1994). Nes

te estágio inicial do desenvolvimento filosófico na epidemiologia, a lealdade 

dogmática a (ou contra) qualquer ponto de vista parece, simultaneamente, 

desnecessária e imprópria. Certamente, há muitas perspectivas filosóficas 

que merecem ser levadas em consideração. Além disso, não há idéias filosó

ficas que não encontrem o espaço necessário para seu aprimoramento. 

U m a abordagem que permita selecionar e aplicar idéias filosóficas, 

tarefas centrais de uma 'filosofia na epidemiologia' , pode ser bastante útil. 

Essa expressão foi tomada de empréstimo ao desenvolvimento da investiga

ção filosófica na medicina, que compreende três fases cumulativas e pro

gressivamente mais complexas: filosofia e medicina, filosofia na medicina, e 

filosofia da medicina (Pellegrino, 1986). Analogamente , a evolução dos es

tudos filosóficos aplicados à epidemiologia envolve filosofia e epidemiolo

gia, sendo as duas atividades prat icamente independentes e os conceitos 

filosóficos util izados para identificar problemas relativos ao pensamento 

ep idemio lóg ica Em segundo lugar, há uma filosofia na epidemiologia, na 

qual os mesmos problemas são examinados analiticamente de pontos de vis

ta filosóficos específicos. Finalmente, há uma filosofia da epidemiologia e 

seus produtos, em que tem lugar uma síntese geral de problemas identifica

dos e examinados nas duas fases anteriores. 

A julgar pelo estágio atual da l i teratura sobre este tema (Pearce & 

Crawford-Brown, 1989; Buck, 1989; Renton, 1994, entre out ros) , a epi

demio log ia habi tua lmente pe rmanece na segunda fase, isto é, filosofia na 

epidemiologia . Em outras pa lavras , os epidemiologis tas têm conseguido 

ul t rapassar a mera identif icação de p rob lemas , recorrendo ao emprego de 

concei tos filosóficos a serem uti l izados na anál ise daqueles p rob lemas . 

Os p rob lemas emergem em três das mais relevantes áreas da filosofia: a 

on to log ia , a ep i s t emo log i a e a é t ica (Weed, 1 9 8 8 a ) . Nes t e t raba lho , a 

ênfase recairá nos p rob lemas que envo lvem a na tureza dos pa rad igmas 

ep idemio lóg i cos , aí inc lu ídas a na tu reza da causa e as teor ias sobre a 

ocorrência das doenças e a lógica da inferência causai . 

1 Existe aí um trocadilho, sutil e intraduzível, envolvendo categorias de análise cultural utilizadas 

pela ensaísta norte-americana Susan Sontag, como kitsch, camp e cult. A idéia do autor parece ser a 

de adicionar uma pitada de ironia ao fenômeno da adesão de grupos à filosofia de Popper conside

rado como um 'modismo' (Ν. T.). 



O objetivo deste trabalho é expor três princípios do senso comum e 

utilizá-los como um guia, com o objetivo de selecionar e aplicar pontos de 

vista filosóficos específicos. Comumente citadas na literatura epidemiológi

ca, as perspectivas popperiana e kuhniana são aqui utilizadas para ilustrar os 

dois primeiros princípios. Quanto ao terceiro princípio (o geral) , serão utili

zadas as idéias de Aristóteles, Watkins e outros filósofos. Muitas perspecti

vas filosóficas devem ser levadas em consideração, entre as quais a filosofia 

do 'realismo', recentemente discutida no Journal of Epidemiology & Community 

Health (Renton,1994) e as diferentes teorias e métodos de bioética contem

porâneos. Estas perspectivas foram deixadas de lado para uma utilização 

futura destes princípios do senso comum. 

TRÊS PRINCÍPIOS DO SENSO COMUM 

PARA A FILOSOFIA NA EPIDEMIOLOGIA 

PRIMEIRO PRINCÍPIO: é possível obter grandes recompensas na tentati

va de executar tarefas difíceis sugeridas pelos filósofos, mesmo que o suces

so pareça improvável. 

U m exemplo perfeito deste princípio pode ser identificado na idéia de 

que a ciência passa por revoluções, noção que emerge de forma muito viva 

do trabalho de Kuhn (1970). O primeiro princípio afirma que os proveitos 

encontram-se à espera daqueles que tentam revolucionar a epidemiologia. 

Embora uma descrição detalhada desses momentos esteja além da finalida

de deste trabalho, a história de qualquer ciência comporta momentos extre

mamente convulsionados, quando as idéias vigentes são substituídas por 

novas. Essas revoluções, ou mudanças de paradigma, resultam, basicamen

te, de uma curiosa combinação de dois fatores: anomalias cumulativas no 

paradigma existente, precipitando uma crise, c aparecimento de um novo 

paradigma, ainda não sujeito a essas mesmas dificuldades. (Goodman, 1 9 9 3 ) . 

Mas o que é exatamente um paradigma? Kuhn admitiu não existir uma 

definição precisa da estrutura das revoluções científicas. Mas terman (1970) 

realçou este fato, de maneira convincente, ao mencionar 21 usos diferentes 

do termo, todos encontrados na obra mais popular de Kuhn. Algumas con¬ 



fusões daí decorrentes poderiam ser amenizadas pela criação de, ao menos, 

duas categorias: os paradigmas globais , neles incluindo todas os esforços 

comparti lhados por uma comunidade científica; e os paradigmas particula

res, referidos a um esforço específico no interior desta mesma comunidade. 

Exemplos da perspectiva global podem ser encontrados em trabalhos nos 

quais uma dada disciplina científica — a ciência social, a clínica médica, a 

epidemiologia, ou a biologia molecular, por exemplo - é discutida integral

mente como paradigma (Yach,1990; Stein & Jessop, 1988, Susser, 1989). 

O paradigma 'particularista' contém três subtipos: modelos, generali

zações simbólicas (isto é, leis quantitativas) e exemplificações (isto é, pro

blemas relativos a livros-texto, úteis para o ensino dos princípios e práticas 

de uma disciplina científica madura) (Kuhn, 1974). Poucos epidemiologistas 

têm discutido modelos teóricos ou analíticos como paradigmas particularis¬ 

tas. U m bom exemplo desse uso restrito encontra-se no debate sobre o en

saio clínico randomizado (Hill, 1983; Horwitz, 1987). Exemplos de paradig

mas teóricos incluem, no passado, o contágio e a teoria do miasma, e, mais 

recentemente , o paradigma da 'caixa preta ' da causalidade ambiental e o 

paradigma dos modelos biológicos dos mecanismos de doença (Savitz, 1994; 

Skrabanek, 1994). Alguns epidemiologistas têm sugerido integrar o paradig

ma ambiental e o da biologia molecular (Vandenbroucke, 1988). Outros com

binam os mesmos dois paradigmas particularistas em um só, o reducionismo 

cartesiano, rejeitado, por sua vez, em favor de um paradigma novo, ainda 

mais amplo, caracterizado como uma teoria sofisticada da causalidade, ca

paz de integrar conceitos sistêmicos, interdependência de causas, fatores 

históricos e interesses sociais (Loomis & Wing, 1990). 

As solicitações para que se definam novos paradigmas apontam, na 

verdade, para uma mudança revolucionária no pensamento ep idemio lóg ica 

Os defensores desta mudança parecem estar convictos, geralmente, de que 

ela não apenas é necessária, como também trará benefícios. Embora seja 

sem dúvida importante levar em consideração a necessidade de mudanças e 

refletir sobre as vantagens potenciais das novas idéias, é possível modificar 

paradigmas sem que necessariamente se rejeite o passado. U m exemplo his

tórico ocorrido no final do século XIX é instrutivo. Naquela ocasião, os epi

demiologistas passaram a aceitar um novo paradigma de necessidade causal 

que competia com o antigo modelo de múltiplas causas suficientes, mas não 

o substituía completamente (Kunitz, 1987, 1988). 



As vantagens de uma mudança paradigmática nos modelos teóricos 

são atraentes e incluem o aprofundamento do conhecimento por meio de 

uma explicação aperfeiçoada e a melhor aplicação do conhecimento obtido. 

Em termos epidemiológicos, uma revolução, ainda que ampla no seu esco

po, deve proporcionar modelos teóricos mais adequados sobre a ocorrência 

das doenças e métodos mais efetivos de prevenção e controle de doenças. 

Ε mais fácil falar a respeito da mudança do que colocá-la em prática. Na 

epidemiologia contemporânea das doenças crônicas, há relativamente pouco 

desenvolvimento teórico. Se uma parcela significativa de seus praticantes de

dicasse uma parcela maior do seu tempo propondo, testando e criticando teo

rias gerais da ocorrência das doenças, talvez pudesse ocorrer uma revolução. 

Estas teorias devem provavelmente ser compostas de uma ampla variedade de 

formas ontológicas e não necessariamente de um amontoado de formas reuni

das sob o guarda-chuva rasgado da causalidade (Anderson, 1991). 

Também aqui é muito mais fácil falar a respeito da mudança do que 

colocá-la em prática. Os estudos teóricos em epidemiologia não constam 

das listas de prioridades de muitas agências de financiamento. Além disso, 

há relativamente poucas linhas-mestras que indiquem o que de fato consti

tui progresso teórico. A perspectiva kuhniana não é muito útil neste caso 

porque, no seu âmbito, as prescrições práticas sobre o que, de fato, significa 

progresso não constituem um tema importante. A filosofia popperiana, por 

sua vez , fornece alguma orientação sobre como avaliar se uma nova teoria 

explana tór ia representa u m avanço e m relação às teorias concorren tes 

(Kuhn,1974b; Popper, 1974; Watkins, 1970; Toulmin, 1970). 

Esta avaliação do progresso teórico tem sido codificada em um conjun

to de critérios, inicialmente descritos por Buck (1975) para a epidemiologia, 

ilustrada, no âmbito da epidemiologia ocupacional, pela problemática do 'efei

to do trabalhador saudável' (Weed, 1985). Mais recentemente estes critérios 

foram utilizados na avaliação de uma nova teoria, construída com base no 

componente suficiente do modelo de causalidade e do modelo de ação inde

pendente (Koopman & Weed, 1990). Estes padrões remetem ao fato de que 

uma nova teoria mostra-se superior caso explique e corrija os erros da teoria 

preexistente, estabeleça predições mais exatas, passe por testes mais rigorosos 

do que a concorrente, ou, enfim, unifique teorias previamente não relaciona

das. Os padrões, considerados separadamente, são, obviamente, insuficientes 

para serem adotados como uma linha-mestra para o progresso teórico. 



Uma agenda mais abrangente poderia envolver, pelo menos, quatro 

etapas fundamentais. Em primeiro lugar, os modelos teóricos existentes seri

am criticados de modo a evidenciar as suas fragilidades. Em seguida, novos 

modelos seriam propostos e depois avaliados utilizando os padrões descri

tos. Finalmente, a ' revolução' ocorreria, na medida em que o novo modelo 

consiga ofuscar e substituir o modelo anterior. 

Constitui um exemplo bastante ilustrativo dessa abordagem a proposta 

de um tipo de modelo causai discreto para a epidemiologia, o modelo causal 

do componente suficiente (Rothman, 1976). Os pontos fortes de modelo são 

a simplicidade e a capacidade de delinear três noções fundamentais: necessi

dade causal, suficiência causal e multicausalidade. Esta última noção pode ser 

interpretada tanto em termos de múltiplas causas suficientes quanto de múlti

plos componentes de uma dada causa suficiente. Apesar desses pontos fortes, 

desde o inicio o modelo causal dos componentes suficientes foi criticado por 

se mostrar falho quanto à proposição de conexões entre as causas que o com

punham (Koopman, 1977). Esta crítica revelou-se importante porque enfati

zou o fato de as escalas de mensuração de efeitos combinados, as interações, 

serem dependentes das conexões entre as causas que compõem o modelo, ao 

passo que o modelo original implicava que todos os efeitos combinados seri

am mensurados por intermédio de uma escala aditiva simples. 

Recentemente, foi proposto um novo modelo de causação em epide

miologia, compreendendo a especificação de quatro conexões específicas 

entre causas componentes ao longo dos processos patogênicos: complemen

tar, em separado, intermediár io e cooperativo-competi t ivo (Koopman & 

Weed, 1990). O modelo também une estas conexões a formulações estatísti

cas similares àquelas utilizadas no modelo de ação independente (Weinberg, 

1986). Com base neste novo modelo, denominado teoria da epigênese, fo

ram deduzidas diversas escalas de mensuração de efeitos combinados, cor

respondendo , cada uma delas, a uma relação específica proposta entre 

componentes causais. A teoria da epigênese pode significar progresso teóri

co, já que estabelece predições mais precisas e detalha um número maior de 

observações do que a teoria anterior. Embora o aumento da predibilidade e 

da capacidade explanatória possa se mostrar uma recompensa suficiente, 

outras conseqüências também decorrem dessa mudança teórica. A teoria da 

epigênese não apenas traz aperfeiçoamentos ao modelo causal dos compo

nentes suficientes, como também estabelece uma ponte sobre o hiato exis¬ 



tente entre os modelos causais determinísticos e os modelos probabilísticos 

utilizados nas análises epidemiológicas cotidianas. Só o futuro dirá se, de 

fato, este novo modelo representa uma revolução. 

SEGUNDO PRINCÍPIO: há um preço a ser pago por se exigir de uma esco

la de pensamento filosófico mais do que ela pode oferecer. 

Esse princípio significa, utilizando-se a l inguagem simples do senso 

comum, que não convém ser por demais ambicioso. Consideremos, por exem

plo, que se paga um preço por se esperar em demasia dos pontos de vista 

populares — e, para alguns, marcantes — de Kuhn. Conforme apresentado 

anteriormente, sua formulação constitui uma tese histórica, mais descritiva 

do que prescritiva, na qual a ciência é adequadamente descrita mediante a 

noção de paradigma, como atividades normalmente aceitas, interrompidas 

pelas sublevações muito ocasionais do progresso revolucionário. As formu

lações de Kuhn são tão aceitáveis e confortáveis que, se a lguém depende 

excessivamente delas, podem ocorrer três efeitos adversos. 

O primeiro destes efeitos é que a epidemiologia pode compreender a 

si própria como um paradigma global e operar normalmente sem desenvol

v e r t e o r i a s p a s s í v e i s de tes te ( M a s t e r m a n , 1 9 7 0 ; F e y e r a b e n d , 1 9 7 0 ; 

Watkins, 1975). Este perigo é particularmente agudo para os cientistas en

volvidos no que Feyerabend (1970) denomina ciência normal , 'não-heróica' 

e mesmo tediosa, pois eles desconhecem a crítica dirigida aos seus conceitos 

e métodos. Para aqueles comprometidos com a filosofia de Kuhn, é funda

mental compreender que um dos perigos a que estão expostos os pesquisa

dores é o de desenvolver teorias tão amplas que as tornem 'intestáveis' , não 

somente irrefutáveis, mas também não verificáveis. 

O segundo efeito, relacionado ao primeiro, diz respeito à possibilidade 

das revoluções científicas em epidemiologia serem contempladas seriamen

te como uma meta prática, realizável pela parcela dos seus praticantes que 

optou por uma orientação kuhniana ou deslizou, passivamente, para ela. Por 

ser rara e anômala, uma revolução no pensamento epidemiológico revela-se 

uma meta pouco razoável, embora essencial no longo prazo. O problema vai 

além de uma perda de motivação, uma vez que não se dispõe de um método 

que subsidie esta revolução. De acordo com Kuhn (1970), as revoluções ou 

mudanças de paradigmas não são tributárias dos métodos propostos, da lógi

ca ou de provas. Elas ocorreriam de uma forma abrupta ou então inexisti¬ 



riam, como algumas experiências de conversão religiosa (Watkins, 1970). 

O terceiro efeito, decorrente de uma dependência excessiva dos pon

tos de vista de Kuhn, é que a investigação filosófica pode ser posta de lado 

ou ignorada. De modo a esclarecer de que modo essa afirmação estranha 

pode ser verdadeira, suponhamos que um filósofo na epidemiologia escolha 

como seu objeto a análise da prática epidemiológica de um ponto de vista 

kuhniano. Ele ou ela não prescreverá práticas futuras, mas antes descreverá 

o que os epidemiologistas estão fazendo hoje e em que consistia sua prática 

no passado (Schlesinger, 1988). Quando confrontado com uma descrição 

histórica de sua ocupação de todo o dia, o praticante da disciplina poder ia 

faci lmente concluir que essa espécie de inves t igação filosófica é, no me

lhor dos casos , excess iva e, na perspec t iva menos favorável , i r re levante . 

Es ta at i tude de ' quem liga para isso?! ' foi expressa de mane i ra ingênua 

em u m trabalho recente , que comentava o papel das filosofias descri t i 

vas na inferência epidemiológica (Petitti, 1988). 

Outro exemplo do segundo princípio provém de uma dependência 

dogmát ica da filosofia popper iana (Popper, 1968; 1965; Maclure , 1988) . 

Quando alguém se mostra excessivamente dependente da tese de Popper 

sobre o progresso do conhecimento por meio de conjecturas e refutações, 

conforme testemunha a inclinação de alguns filósofos atuais na epidemiolo

gia, há um preço a pagar. Ε este preço, para o praticante da epidemiologia, 

pode representar uma 'unilateralização' particular do ponto de vista: os re

sultados negativos (refutações) serão salientados de tal modo que a impor

tância dos resultados positivos (corroborações), no sentido de impulsionar a 

ação da saúde pública, passa a ser negligenciada. Este ponto fundamental 

será analisado com maior detalhe em um momento posterior deste trabalho. 

Outra deficiência da filosofia popperiana é não abordar de maneira 

adequada o conteúdo das teorias (Bronowski, 1974). Se é verdade que a 

filosofia popperiana demarca cuidadosamente os limites entre ciência e pseu¬ 

dociência e, com este propósito, procede à análise dos requisitos metodoló

gicos necessários à testagem de uma teoria, permanece, contudo, relativa

mente silenciosa sobre os usos da teoria para além da explicação científica. 

E m resumo, a filosofia de Popper é essencialmente metodológica, tendo muito 

pouco a dizer a respeito das distinções ontológicas entre as teorias da ciência 

e a tecnologia, por exemplo, (Renton, 1994; Agassi , 1979; Bunge, 1974). Por 

conseguinte, o epidemiologista que se torna ideologicamente comprometido 



com este ponto de vista pode encontrar nele uma abordagem relativamente 

útil para investigar a melhor explicação biológica da ocorrência da doença, 

mas pode também se deparar com um vazio ao utilizá-la na busca de outras 

metas da pesquisa epidemiológica, como, por exemplo, o aprimoramento da 

saúde humana (Gordis,1988). 

Finalmente, o fato de a filosofia popperiana ser o bode expiatório fa

vorito na literatura epidemiológica atual pode ser explicado porque os críti

cos esperavam que ela viesse a ter mais aplicações à epidemiologia (Susser, 

1989). Não obstante, é difícil deixar de reconhecer que o trabalho de Popper 

nos proporciona alguns conceitos e estratégias úteis. Aqueles que criticam o 

trabalho de Kuhn chegaram a uma conclusão semelhante (Popper, 1974; 

Watkins, 1970; Toulmin, 1970; Feyerabend, 1970). Deste modo, parece que 

os epidemiologistas necessitam primeiro escolher um caminho, para em se

guida equilibrar o potencial da filosofia em proporcionar vantagens, discuti

do no primeiro princípio, com o seu potencial em causar prejuízos, discutido 

no segundo princípio. É com esta finalidade que o princípio geral é proposto. 

PRINCÍPIO GERAL: para que possamos escolher e implementar as idéi

as dos filósofos é necessário bem mais do que está exposto no primeiro e no 

segundo princípios. 

Este princípio parece expressar perfeitamente o senso comum: os pri

meiros dois princípios não constituem um guia suficiente para a filosofia na 

epidemiologia. Certamente há algo mais do que recompensar os achados 

extraordinários e 'punir' a ganância. Além disso, os filósofos na epidemiolo

gia considerarão a seleção e a aplicação de qualquer filosofia em particular 

como algo potencialmente útil e criticável. Assim, os componentes iniciais 

deste princípio geral podem ser interpretados como uma versão menos ex

tremada dos dois primeiros princípios. O primeiro componente, tributário 

do primeiro princípio, é a utilidade: a filosofia deve ser útil para a prática do 

epidemiologista. Certamente, isto pode nos colocar às voltas com tarefas 

difíceis, tais como revoluções e similares, mas igualmente pode fornecer ex

plicações e insights úteis às nossas preocupações científicas cotidianas. O 

segundo componente, em parte tributário do segundo princípio, é o da críti

ca (Weed & Trock, 1986; Skrabanek, 1980). Chave do princípio geral, ele 

também nos auxilia na localização de erros e, assim, modera a tentação de 

agir de forma dogmática no âmbito de qualquer escola do pensamento cien¬ 



tífico. Uma boa dose desse componente deveria ser prescrita, juntamente 

com a autocrítica (Weed, 1988b), a todo filósofo novato na epidemiologia. 

Exemplificaremos, a seguir, o princípio geral. O primeiro exemplo exami

na a utilidade e as críticas dirigidas à causalidade aristotélica e o segundo aborda 

a aplicação das doutrinas de um universo mal-assombrado (haunted universe) de 

Watkin aos paradigmas causais em epidemiologia. O terceiro exemplo apresenta 

a abordagem popperiana quanto ao progresso na solução de problemas, enfo

cando o problema da importância relativa de refutações e verificações. 

CAUSALIDADE ARISTOTÉLICA (EXEMPLO 1) 

A contribuição de Aristóteles ao tema da causalidade está contida em 

sua conhecida classificação quaternária: causa material — a coisa a ser modi

ficada; causa formal — o sentido em que ela é modificada; causa eficiente — o 

que transforma a causa material em causa formal; e causa final — o propósito 

ou a razão da mudança. 

Estas causalidades podem ser traduzidas em termos familiares ao epi¬ 

demiologista: a causa material é um indivíduo em um m o m e n t o anter ior à 

expos ição ; a causa formal é um indiv íduo depois da expos ição , ou, em 

t e rmos do mode lo causa l de Rubin (Hol land, 1986) , a respos ta observa

da a u m a de te rminada exposição individual ; a causa eficiente é a própr ia 

expos ição ; e a causa final é a razão pela qual o indivíduo é expos to por 

outro que não aquele indivíduo (em um ensaio cl ínico randomizado , por 

exemplo ) , pela escolha individual (optando por fumar c igarros , por exem

p lo ) , ou devido a a lgum outro processo (exposição à radiação por propr ie

tários de imóveis — próx imos ao local de exposição —, ou mine i ros expos

tos a depós i tos naturais do gás radônio, por exemplo) . 

A causal idade aristotélica é útil à epidemiologia? Apesar de se mos

trar de acordo com alguns de nossos preceitos fundamentais, sua aplicabi

lidade é l imitada. Stehbens (1985) observa que a manutenção da dist inção 

entre as noções aristotélicas de causa material e causa eficiente constitui 

um exercício satisfatório do senso comum, muito embora ambas possam 

ser necessár ias às m u d a n ç a s causais . Acredi ta r em concepções opostas 

implica a acei tação do que Stehbens considera uma argumentação absur¬ 



da: que a existência de um indivíduo (isto é, a causa material) provoca as 

doenças vivenciadas por ele. 

Para além da crítica de que somente a causa eficiente aristotélica é 

relevante para as discussões sobre a concepção moderna de causal idade 

(Taylor, 1967) , encontra-se a preocupação de que sua classificação possa 

'reprimir ' os desenvolvimentos posteriores da investigação causal (Lakatos, 

1970). E m outras palavras, muitas situações no âmbito da pesquisa epide

miológica envolvem subtipos de causas eficientes. Os exemplos incluem um 

componente de causa suficiente, além de outros mencionados anteriormen

te com relação ao desenvolvimento da teoria causal em epidemiologia. Se 

não há dúvida de que as quatro causas aristotélicas são importantes para a 

epidemiologia, elas, contudo, não têm sido consideradas como tais. A susce¬ 

tibilidade genética, por exemplo, faz parte de nossa concepção habitual de 

causa material. As populações expostas a situações de alto risco 'compõem-

se' de causas formais. Finalmente, muitos epidemiologistas encontram-se 

envolvidos em discordâncias sobre quem é responsável pelas causas finais. 

E m suma, a causalidade aristotélica, embora fundamental, revela-se 

incompleta, por aludir de forma apenas indireta à complexidade dos siste

mas biológicos, aí incluída a idéia de que os fatores causais podem ser parte 

de um modelo subjacente de mecanicismo biológico. O exemplo a seguir 

ilustra algumas propriedades filosóficas de doutrinas que estão subjacentes à 

busca, por parte da epidemiologia, de uma abordagem mais unificada quanto 

à etiologia. 

As DOUTRINAS DE WATKINS SOBRE 

UM UNIVERSO MAL-ASSOMBRADO (EXEMPLO 2 ) 

Em recente debate, solicitou-se aos epidemiologistas que consideras

sem as raízes históricas de três abordagens relativas à etiologia do câncer, 

descritas anteriormente neste trabalho como exemplos de paradigmas parti¬ 

cularistas: o paradigma da 'caixa preta' de causação ambiental, o paradigma 

baseado em mecanismos biológicos e um terceiro combinando os dois ante

riores (Vandenbroucke, 1988; Loomis & Wing, 1990) . Neste âmbito, são 



discutidas as propriedades lógicas das doutrinas metafísicas subjacentes a 

estes paradigmas. Tendo em mente o princípio geral proposto, algumas des

tas propriedades se revelam como pontos frágeis, ao passo que outras se 

mostram inteiramente úteis. 

Consideremos as seguintes afirmações: "todos os cânceres têm cau

sas", "todos os cânceres têm mecanismos biológicos", ou a formulação inte¬ 

gradora "todos os cânceres têm causas embutidas em mecanismos biológi

cos" . Cada uma destas doutrinas está int imamente associada aos paradigmas 

mencionados; operando, cada uma delas, em um nível exatamente subjacen

te à super f í c i e do p r e c e d e n t e h i s tó r ico . Por e x e m p l o , a a l e g a ç ã o de 

Vandenbroucke (1988) de que o paradigma da 'caixa preta ' de causação 

ambiental é aceito pela comunidade de pesquisadores epidemiológicos pode 

ser exposto de forma diferente: no interior da comunidade de pesquisadores 

epidemiológicos há aqueles que acreditam na doutrina segundo a qual "to

dos os cânceres têm causas ambientais" . O desenho e a interpretação de 

estudos elaborados sob esta doutrina dedicam pouca atenção aos meca

nismos biológicos. De forma similar, o paradigma mecanicista reflete um 

amplo compromisso para com a doutrina de que "todos os cânceres têm 

mecanismos biológicos subjacentes". 

As propriedades lógicas dessas doutrinas podem ser ilustradas com o 

exemplo "todos os cânceres possuem causas". Apesar dos esforços de epide

miologistas que estudam o câncer há várias décadas, conhece-se hoje um 

número relativamente pequeno de causas definidas desta doença. Isto nos 

leva a dizer que só se pode estabelecer a existência velada desses cânceres. 

Em outras palavras, a doutrina original tem sido inconclusivamente confir

mada. De fato, há muito pouca esperança de algum dia confirmá-la de modo 

conclusivo, para além daquilo que nos é proporcionado por um princípio 

indutivo indefensável. Ε o que é mais importante, a doutrina também é irre

futável. Ela não permite o teste empírico. O fato de que não se tenham 

descoberto as causas de muitos cânceres não prove uma base lógica para a 

rejeição desta hipótese. 

Essas doutrinas não podem servir como exemplos de teorias científi

cas porque não são passíveis de falsificação. Uma vez que são igualmente 

inverificáveis, a lcançam a qualidade de formulações metafísicas, próximas 

ao conceito de Lakatos (1970) de um núcleo 'duro' de postulados funda

mentais em um programa de pesquisas, ou aos pressupostos ontológicos de 



Coll ingwood (1969). Não sendo verdadeiramente empíricas nem sintéticas, 

elas operam numa terra de ninguém entre estes dois extremos. Watkins (1957; 

1958), num 'surto' de licença analógica, denomina-as de "doutrinas de um uni

verso mal-assombrado", porque compartilham traços lógicos com as alegações 

de que uma casa é mal-assombrada. Nenhuma evidência conclusiva é forne

cida, em qualquer momento, em relação ao fantasma no sótão da vovó, e 

nenhuma observação concebível pode servir como uma refutação decisiva. 

N ã o obstante, o fato de que as doutrinas de um universo mal-assom

brado possam servir de base e ser tão estrei tamente al inhadas a paradig

mas epidemiológicos correntes indica que elas têm uma grande influência 

sobre a prática epidemiológica. Servem como prescr ições metodológicas 

gerais , contr ibuindo para a determinação dos problemas científicos, meto

dologias de pesquisa e interpretações de resultados para os praticantes da 

discipl ina (Agassi , 1964) . 

MODELO POPPERIANO RELATIVO AO PROGRESSO 

NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (EXEMPLO 3) 

U m terceiro exemplo do princípio geral introduz um método sugerido 

por Popper (1979), possivelmente útil como um guia de progresso em pro

blemas metodológicos de base filosófica. O método não foi descrito origi

nalmente para ser usado por epidemiologistas e poderia, obviamente, ser 

examinado de forma mais completa. Em resumo, primeiro, propõe-se um 

problema. A seguir, são sugeridas soluções hipotéticas. Estas soluções são 

então criticadas de modo a que os erros possam ser descobertos. Finalmente, 

um novo problema é proposto, no âmbito do qual, se há progresso efetivo, 

são corrigidos os erros intrínsecos e esclarecidas as soluções propostas para 

o problema anterior. Obter progresso mediante a utilização deste método de 

solução de problemas requer que se resolva um problema por meio da solu

ção de um outro problema, mais fundamental, que incorpora e corrige as 

soluções propostas para o anterior. 



APLICAÇÃO DO MÉTODO 

O PROBLEMA 

Consideremos o problema da importância relativa de resultados nega

tivos (refutações) e resultados positivos (verificações) em uma situação na 

qual uma hipótese epidemiológica é testada contra observações. A refutação 

de uma hipótese ocorre quando predições razoavelmente precisas fracassam 

na obtenção de observações razoavelmente precisas que lhes sejam equiva

lentes. A verificação de uma hipótese epidemiológica, por outro lado, ocorre 

quando predições razoavelmente precisas se igualam a observações razoa

velmente precisas. O que é mais importante, a refutação ou a verificação de 

uma hipótese epidemiológica? 

SOLUÇÃO DEDUTTVISTA 

A refutação é mais impor tante , porque nossa meta é expl icar fenô

m e n o s obse rváve i s . A me lhor es t ra tégia nesse sent ido é expor nossas 

h ipóteses expl icat ivas desses fenômenos aos testes mais severos que pu

d e r m o s reunir. Nes tas c i rcunstâncias , pode remos aprender com base nas 

refutações, is to é, com base nos nossos erros de predição. Es tas falhas 

são o que mais in teressa aos cientis tas (Feynman, 1985) . Impe l idos pela 

busca da ve rdade , s e remos encora jados a tentar n o v a m e n t e e m nossa 

busca de me lhores expl icações . 

SOLUÇÃO INDUTTVISTA 

A verificação é o mais importante, por duas razões: primeiramente, 

porque os cientistas estão mais interessados em estabelecer explicações de 

caráter genérico do que jogá-las fora, e é melhor construí-las valendo-se de 

hipóteses que tiveram suas predições verificadas por meio de observações. 

A segunda razão no sentido de preservar a importância da verificação é de 

que cada pessoa or ientada para a prá t ica sabe que, hab i tua lmente , agi

mos no cot idiano baseados nas regular idades assumidas , ver i f icadas pe

las nossas ações . 



AVALIAÇÃO DE ERROS 

As críticas que podem ser endereçadas a cada uma destas soluções 

incluem os erros discriminados a seguir. 

O erro na primeira solução hipotética, diretamente derivada de uma 

filosofia dedutivista, é que ela parece falhar na avaliação do mundo das ocor

rências práticas diárias. Ε difícil imaginar um mundo em que se procuram ati

vamente exemplos negativos por intermédio de testes precisos de nossas hipó

teses e no qual, ao mesmo tempo, ignoramos os sucessos de nossas predições. 

O erro na segunda solução hipotética, derivada de uma filosofia indu¬ 

tivista, é que esta falha em levar em consideração os erros ocasionais, e, 

a lgumas vezes , até mesmo as falhas espetaculares da ciência. Ela também 

negligencia os problemas mais comuns no âmbito da predição que inferni¬ 

zam o dia-a-dia da pesquisa epidemiológica. Ε difícil imaginar um mundo 

em que prestemos atenção somente a instâncias confirmatórias e ignoremos 

nossas falhas, por mais triviais que sejam. 

Apesar da possível existência de outros erros subjacentes a cada uma 

destas soluções, aqueles listados anteriormente são decorrentes de omissões. 

Como, então, extrair vantagens dos componentes livres de erro destas solu

ções, corrigindo, simultaneamente, os erros decorrentes da omissão? Os su

cessos dependem de nossa habilidade em propor um novo problema e uma 

nova solução, que tanto expliquem como corrijam as tentativas anteriores. 

UM NOVO PROBLEMA: QUAIS SÃO 

AS OBRIGAÇÕES DOS EPIDEMIOLOGISTAS? 

UMA SOLUÇÃO 

A primeira delas é buscar o conhecimento (uma meta da ciência); ou

tro é aplicá-lo de modo beneficente (uma meta de uma tecnologia da saúde) 

(Weed, 1994) . Se as metas da epidemiologia são tanto científicas quanto 

tecnológicas, então os epidemiologistas devem procurar estabelecer hipóte

ses mais universais para as doenças mediante o seu desenvolvimento e a 



tentativa de refutá-las, ao mesmo tempo em que também lançam mão da

quelas hipóteses que foram verificadas e as utilizam para aprimorar a saúde 

da população. Neste sentido, a meta da ciência — melhor explicação — e a 

meta da tecnologia — melhor aplicação — são simultaneamente alcançadas 

(Agassi, 1980). 

A solução para o segundo problema corrige e explica as soluções rela

tivas ao primeiro problema. Enquanto as metas de inferência científica são 

quase inteiramente preenchidas pela refutação, as decisões dos tecnólogos 

no sentido da ação exigem verificação. Requerem, mais precisamente, verifi

cação de uma hipótese útil no contexto das refutações de hipóteses alterna

tivas. Em suma, a ciência requer refutação; a tecnologia requer verificação. 

Dessa maneira, tem se obtido algum progresso no que tange à importância 

complementar dos resultados positivos e negativos. 

'CRÍTICA' Ε UTILIDADE 

Uma das dificuldades encontradas na utilização do método de solução 

de problemas popperiano é que ele parece promover o pensamento em uma 

única direção: de um problema para outro problema, 'mais fundamental' . 

Por outro lado, encoraja o pensamento inovador, o raciocínio dedutivo e o 

pensamento crítico, três formas de raciocínios fundamentais na epidemiolo

gia (Graham, 1988; Fraser, 1987). 

CONCLUSÃO 

Este trabalho examinou alguns princípios, no intuito de selecionar e 

aplicar a filosofia à epidemiologia. As idéias filosóficas se revelaram tanto 

úteis quanto passíveis de crítica. Diversas questões permanecem sem res

posta: quantas críticas serão necessárias para que possamos incorporar uma 

idéia filosófica aparentemente útil? Existem diferentes graus de críticas e 

níveis de utilidade? Estas questões sugerem a necessidade de respostas que, 



provavelmente, podem ser fornecidas mais adequadamente como compo

nentes adicionais do princípio geral, ou como novos princípios específicos 

similares ao primeiro e ao segundo princípios. Cada esforço é um passo adi

ante rumo a uma filosofia da epidemiologia, passo maior do que este traba

lho permite dar. Dois tópicos permanecem: a autocrítica e, indo mais adian

te, a defesa da argumentação de que os princípios são, de fato, princípios do 

senso comum. 

U m a crítica mais ampla que pode ser dirigida a este trabalho é de que 

ele não é realmente necessário para que os epidemiologistas possam levar 

em conta uma visão filosófica explícita quando da proposição de novos pro

blemas e soluções para aqueles problemas, no momento da discussão de 

conceitos e métodos estabelecidos, ou no exercício da epidemiologia do dia-

a-dia. Por outro lado, fundamentos filosóficos implícitos — por exemplo, no

ções ontológicas subjacentes — podem influenciar os debates metodológicos 

e as perspectivas sobre conceitos tradicionais como saúde e doença (Nijhuis 

& Van der Maesen, 1994) . Fazendo coro a outros autores (Susser, 1989; 

Schlesinger, 1988; Pettiti, 1988; Murphy, 1989), concordamos que é respon

sabilidade daqueles que investigam a fundo este assunto demonstrar a im

portância da filosofia. U m caminho neste sentido é examinar em que medida 

a reflexão filosófica modifica a prática. Por exemplo, identificar o ensaio 

clínico randomizado como um paradigma metodológico é algo que poderia 

ser utilizado no sentido de efetuar a mudança nos praticantes da epidemiolo

gia cujos estudos não se adequam aos padrões exatos dos melhores testes 

randomizados. A mudança, no entanto, pode estabelecer uma interpretação 

demasiadamente estreita da utilidade da filosofia. Existe algo a ser dito quanto 

à utilidade teórica ou conceituai. Os exemplos de Aristóteles e Watkins de

monstram que a filosofia também é útil quando proporciona uma explicação 

mais adequada para práticas já existentes. A filosofia; ao lado de outras dis

ciplinas humanísticas, oferece, igualmente, muitas outras vantagens, inclu

indo a perspectiva de flexibilidade, criatividade, pensamento crítico e outras 

habilidades e atitudes cognitivas relevantes (Weed, 1995.) 

Podem ser dirigidas críticas aos três princípios em si mesmos. Talvez 

estejam errados e devam ser descartados. Apesar de haver um amplo espaço 

no âmbito do princípio geral para componentes adicionais, eles são inquestio

navelmente incompletos. Finalmente, parece ser razoável perguntar se eles 

constituem, de fato, princípios do senso comum. No campo da epidemiolo¬ 



gia, a expressão 'senso comum' é bastante popular e encerra um peso retóri

co considerável (Susser, 1986; Stehbens, 1985; Murphy, 1989; Evans, 1976; 

Feinstein, 1988). Entretanto, ao se consultar o dicionário (College Dictionary), 

lê-se que o termo significa "sólido julgamento prático, que independe de 

conhecimento especializado ou treinamento". Dada esta definição, os três 

princípios para a filosofia na epidemiologia só se revelam exemplos de senso 

comum se emergem de algumas atividades ou experiências que representam 

conhecimento não especializado, isto é, conhecimento cujo aquisição prece

de o treinamento epidemiológico formal. 

Poucas atividades obedecem a essas exigências. U m livro-texto recen

te de epidemiologia (Rothman, 1986) sugere que pode ser fecundo nos vol

tarmos para as experiências de infância. Consideremos, então, por exemplo, 

a obra de contadores de histórias como os I rmãos Grimm (Campbell, 1990). 

Certamente suas narrativas não são especializadas. Além disso, a maioria de 

nós escutou esses contos clássicos antes de nossa escolarização. Embora 

alguns deles sejam peculiares a determinadas culturas, uma de suas característi

cas transculturais típicas consiste na habilidade em descrever, de forma diverti

da, temas úteis à tomada de decisões (Mathers & Hodgkin, 1989). Chesterton 

(1957), ensaísta inglês, formulou essa idéia de maneira brilhante: "O reino das 

fadas não é outra coisa que o país ensolarado do senso comum". 

Com base nesse argumento, os três princípios para a filosofia na epide

miologia propostos no presente trabalho constituem genuíno senso comum. 

Eles são fundamentalmente semelhantes aos temas encontrados em uma 

história bastante familiar. Trata-se do conto "Rumpelst i l tskin" dos Irmãos 

Grimm, cuja síntese e comentários constam do apêndice. 

APÊNDICE 

Para alguns, o conto "Rumpelst i l tskin" deve ser tão familiar que não é 

necessário repeti-lo. Mas para outros, especialmente para aqueles que nunca 

escutaram o conto ou esqueceram as suas peripécias e personagens, a sinop

se a seguir será útil. 

U m moleiro, que queria obter a proteção do rei, vangloriava-se de que 

sua filha poderia, ao tecer a palha, transformá-la em ouro. O rei, que queria 



uma esposa tanto quanto o ouro para sustentá-la, aceitou a oferta do moleiro 

e ofereceu à donzela a coroa, caso ela realizasse a façanha. 

A donzela, para sua enorme surpresa (e de todas as outras pessoas), 

fiou três aposentos cheios de fios de ouro, mas só conseguiu realizar esse 

feito depois que obteve, secretamente, dons mágicos de um anão. Se pelos 

dois primeiros aposentos cheios de fios de ouro, a moça pagou ao anão com 

ninharias, o terceiro aposento, exigência adicional do rei, foi pago mediante 

a promessa de entregar ao anão seu primeiro filho. 

Algum tempo mais tarde, o anão retornou para receber seu pagamento 

final. Compreensivelmente, a donzela, já então rainha, mostrou-se profun

damente perturbada. Impressionado com seu desespero, o anão ofereceu à 

rainha uma segunda chance. Se ela adivinhasse o seu nome, o anão permiti

ria que ela conservasse a criança. 

A rainha, que agora tinha condições para empreender uma investiga

ção de grandes proporções, teve êxito na descoberta do nome daquele que a 

extorquia — Rumpelstiltskin — e salvou o seu filho. O anão, por sua vez, foi 

direto para o inferno após partir-se ao meio com suas próprias mãos. 

Três aforismos emergem desta história. 

Primeiro, a realização de um feito, especialmente naquelas situações 

em que o resultado excede todas as expectativas ordinárias, acarreta grandes 

recompensas. Por exemplo, a filha do moleiro tomou a si, e com sucesso, a 

tarefa aparentemente impossível de fiar ouro a partir da palha, ganhando o 

trono como recompensa. 

Segundo, é terrível o preço a ser pago pela ganância. Como Rumpels

tiltskin vem a descobrir, uma criança significava um pagamento demasiado 

elevado pela sua mágica. 

Por último, o aforismo geral: a vida não é simples o suficiente para que 

possa ser resumida a apenas duas tonalidades: branco (primeiro aforismo) e 

preto (segundo aforismo). Ela reveste-se, habitualmente, de alguns tons de 

cinza, resultantes da combinação dos dois primeiros aforismos, além de uma 

dezena de outros. U m exemplo claro do aforismo geral, entendido como uma 

combinação dos dois primeiros, pode ser encontrado no personagem do rei. 

Ele certamente não era tão terrivelmente solitário a ponto de precisar lançar 

mão de uma estratégia tão improvável para obter uma esposa, mas , ao final, 

foi generosamente recompensado. Diante do exposto, é tentador invocar 

apenas o primeiro aforismo — a recompensa para uma realização imprevista, 



se não fosse pela ganância do monarca. Foi a sua cobiça insaciável que impe

diu que o desafio fosse interrompido depois que o primeiro (ou o segundo) 

aposento já estavam cheios de fios de ouro. Mas será que o rei pagou pela 

sua ganância, como prescrito pelo segundo aforismo? A leitura de duas ava

liações distintas de "Rumpelst i l tskin" não deixa isso claro. Faz sentido pen

sar que a rainha tenha cobrado o seu preço. Talvez o rei não tenha prestado 

muita atenção a isso. 

O autor expressa seus agradecimentos a Naomar Almeida Filho, 
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