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INTRODUÇÃO 

U m a questão considerada fundamental na epidemiologia é a conceitua¬ 

ção e a operacionalização metodológica da causalidade. Identificar causas é 

uma das maneiras pela qual o pensamento científico aborda a explicação dos 

fundamentos que originam o aparecimento de um fenômeno. A causa seria 

um agente eficaz, cujo desvendamento garantiria um maior conhecimento 

do fenômeno estudado, visto ser possível intervir sobre um efeito quando se 

remonta à sua causa. 

A causalidade foi introduzida na epidemiologia com base na busca da 

causa verdadeira e específica da doença. Essa abordagem ganhou legitimi

dade com a identificação de agentes específicos responsáveis pela transmis

são de doenças infecciosas. No entanto, em decorrência da necessidade de 

contornar a ' ignorância ' a respeito dos processos causais das chamadas do

enças não-transmissíveis ou crônico-degenerativas, o tratamento conceituai 

e metodológico da causalidade deslocou-se para a quantificação probabi¬ 



lística do risco. A busca da identificação de fatores de risco numa rede de 

múlt iplas causas contribuiu consideravelmente para o desenvolvimento me

todológico da epidemiologia (Susser, 1985) , que, lançando mão de uma 

crescente matemat ização , vem ut i l izando recursos estat ís t icos cada vez 

mais sofisticados. 

O conceito de risco e suas implicações na epidemiologia têm sido 

estudados por vários autores (Goldberg, 1990; Almeida Filho, 1992) . As 

questões debatidas referem-se, em geral, às reduções operadas ao se desta

carem da realidade complexa e mutante cadeias causais independentes, quan

tificadas por meio de relações lineares. 

O risco é uma medida de associação estatística, incapaz de inferir di

retamente a causalidade. Bradford Hill, em 1965, já definia critérios, adapta

dos dos cânones causais de John Stuart Mill, para avaliar a natureza causal 

ou não de uma associação epidemiológica encontrada (Rothman, 1986). 

Demonstrar que as estimativas de risco poderiam evidenciar uma rela

ção de causa e efeito fortalecia o caráter científico da pesquisa epidemiológi

ca, respaldando medidas adotadas eventualmente para enfrentar os proble

mas de saúde pública. Entre os famosos critérios de Hill, o de 'plausibilidade 

biológica' aponta para uma fragilidade importante do conceito de risco. Em 

última instância, segundo esse critério, a biologia é que seria capaz de legiti

mar as associações estimadas nos estudos epidemiológicos. 

Dessa forma, ao substituir a identificação da causa pela estimativa pro¬ 

babilística do risco, a epidemiologia teria construído sua identidade baseada 

em um conceito que não tem autonomia. Partindo da premissa de que a 

construção da abordagem do risco foi decorrente da ' ignorância ' dos proces

sos causais nas chamadas doenças crônicas, não se poderia afirmar que tem 

ocorrido uma superação da compreensão causalista da doença em favor de 

uma compreensão probabilística. 

Na verdade, o raciocínio epidemiológico ainda traz, na sua essência, a 

força do pensamento causai. Isso fica evidente nas investigações recentes 

sobre a etiologia da imunodeficiência adquirida (AIDS). As pesquisas esta

vam orientadas para a localização da causa da imunodeficiência. Por analo

gia ao modelo da hepatite B, afirmou-se a natureza transmissível da doença, 

passando-se a buscar o agente causal. Neste sentido, é significativo o fato de 

que, durante esse processo, os estudos que estimaram uma forte associação 

entre os casos de AIDS e o uso do nitrito de amila foram apontados como 



equivocados por não disporem de uma base biológica consistente (Vanden¬ 

broucke & Pardoel, 1989). 

A o mesmo tempo, tem-se reafirmado que o estudo de cofatores em 

uma abordagem multicausal amplia a compreensão das causas envolvidas na 

variabilidade da expressão das doenças. Os estudos epidemiológicos, reali

zados com base em modelos multifatoriais, relacionaram eventos clínicos e 

biológicos no interior de uma matriz de experiência social e de comporta

mento humano (Rose, 1988), possibilitando uma abordagem mais complexa 

da etiologia das doenças. 

Seria necessário, porém, analisar a lógica de construção dos modelos 

de risco e como, por seu intermédio, é apreendido o significado das doen

ças e das formas sociais de l idar com elas. O conceito de risco tem contri

buído decis ivamente para o desenvolvimento metodológico da epidemio

logia, consol idando práticas de intervenção sanitária que pr ivi legiam ape

los a mudanças comportamenta is individuais. Os chamados fatores de ris

co (hábito de fumar, consumo de álcool, uso de drogas, a l imentação defi

ciente, falta de exercícios, promiscuidade etc.) tendem a responsabil izar os 

indivíduos pelo surgimento de suas doenças , deslocando a ênfase de ações 

coletivas de saúde. 

Este trabalho discute a base de construção do conceito de risco, se

gundo o modelo de inferência causal de Rubin, desenvolvido na âmbito da 

estat ís t ica apl icada (Holland, 1986) . A expl ic i tação das p remissas deste 

modelo torna visível as passagens lógicas assumidas na construção deste 

conceito, permitindo entendê-lo por dentro. Essa vertente matematizada da 

epidemiologia tenta demonstrar que a estatística é capaz de inferir causali

dade, ao invés de simplesmente evidenciar associações estatísticas, estiman

do em um modelo o que é definido como o efeito concreto de uma causa. 

Por meio da estatística, a epidemiologia, ao incorporar, em modelos, teorias 

que expressam mecanismos de fenômenos biológicos, conquistaria u m mai

or grau de autonomia e cientificidade para a disciplina. Nesta perspectiva, a 

definição da identidade da epidemiologia estaria ancorada, fundamentalmente, 

na estatística e na biologia. 

Cabe t ambém chamar atenção para o fato de que este processo de 

matemat ização do método epidemiológico sofre a influência das mudan

ças que v ê m ocorrendo no âmbito das ciências naturais, cujo estatuto de 

cientificidade é privilegiado por esta vertente da epidemiologia. Neste sen¬ 



tido, discussões como a do conceito de objetividade v ê m influenciando o 

núcleo da disciplina por intermédio da estatística. 

As PREMISSAS DO MODELO DE INFERÊNCIA CAUSAL 

Apresentam-se, a seguir, as formulações básicas do modelo de infe

rência causal de Rubin (Holland, 1986). 

O foco de atenção da inferência causal deve se deslocar da busca das 

causas dos efeitos para a busca dos efeitos das causas. No raciocínio causal, falar 

que A causa Β é relativo a outra causa que inclui a condição 'não-A'. Isso implica 

comparar a exposição à causa com a não-exposição, ou, na linguagem da experi

mentação, o tratamento com o não-tratamento ou a ausência de controle. 

Para a inferência causal, é fundamental que cada unidade seja potencial

mente exposta a qualquer uma das causas. Nesse sentido, é igualmente funda

mental o modo pelo qual os indivíduos são alocados nos grupos de comparação. Além 

disto, esta concepção exclui os atributos pessoais como passíveis de serem causas. 

O papel do tempo é importante. A causa ocorre e os indivíduos (uni

dades) existem em um contexto temporal específico. A lém disso, as medidas 

das características dos indivíduos, que compõem as variáveis estudadas, tam

bém devem ser feitas em tempos particulares. 

Inferir causalidade diz respeito a efeitos de causas em indivíduos (unidades) 

específicos. Os efeitos de causas ocorrem na singularidade. Isto implica o chamado 

'problema fundamental da inferência causal', ou, em outras palavras, é impossível 

observar simultaneamente o valor do tratamento e do não-tratamento (A e não-A) 

na mesma unidade. A inferência causal, desse modo, seria impossível. 

Quando as unidades são indivíduos, recorre-se à estatística como so

lução, substituindo a impossibilidade de observar o efeito causal em um in

divíduo específico pela possibilidade de estimar o 'efeito causal médio ' em 

uma população de indivíduos. 

Essa estratégia exige que se trabalhe com amostras da população. Ε neces
sário, portanto, garantir que todos os indivíduos da amostra sejam passíveis de 

serem expostos igualmente ao tratamento e ao não-tratamento. Faz-se isso por 

meio da alocação dos indivíduos nos grupos de comparação de maneira aleatória. 



Rubin (Holland, 1986) acrescenta, ainda, como questão fundamental 

a ser considerada neste modelo, a assunção do 'valor estável de tratamento 

da unidade ' (SUTVA). Isto significa que os indivíduos são independentes 

entre si, estabelecendo-se a priori que o valor do resultado do tratamento 

para um indivíduo independe do tratamento ou não dos demais. Esta pre

missa garantiria que o efeito médio, estimado a partir da amostra, seria igual 

ao efeito médio calculado com base na população. 

Evidentemente, essa assunção não é plausível em todas as circunstân

cias, uma vez que restringe o grupo a uma soma de indivíduos, sem conside

rar suas relações. Essa questão v e m sendo desenvolvida no contexto dos 

estudos de eficácia vacinai em doenças transmissíveis, nos quais o conceito 

de imunidade de grupo aponta para a necessidade de transpor esse limite do 

método (Halloran et al., 1991). Neste sentido, a explicitação das premissas 

da inferência causal, ao tornar evidente alguns dos seus l imites, contribui 

para o desenvolvimento metodológico. 

Entretanto, cabe chamar atenção para o fato, ao qual se voltará mais 

adiante, de que as reduções decorrentes desses artifícios matemáticos apre

sentam problemas não somente no que se refere às das doenças transmissíveis. 

U m ponto fundamental dessa abordagem, que concebe o procedimen

to estatístico da inferência causal distinto do da simples associação, é distin

guir a dimensão epidemiológica dos conceitos em contraposição a uma di

mensão simplesmente estatística. Tendo como base essa distinção, enfatiza-

se a necessidade da explicitação prévia de teorias e modelos que expressem 

as características biológicas dos processos estudados. Esta visão provoca 

modificações no conteúdo e na metodologia de avaliação dos conceitos de 

interação e de confusão. Para que possamos entender as implicações deste 

desenvolvimento metodológico, será necessário caracterizar os conceitos de 

interação e confusão. 

INTERAÇÃO ENTRE CAUSAS Ε CONFUSÃO 

O estudo da relação causa e efeito em epidemiologia, como se viu, 

desenvolve-se com base na necessidade de se estimar uma medida de efeito 



(risco) entre exposição e doença. Nesse processo, a identificação de intera

ção entre causas e de confounding, ou confusão, é considerada fundamental. 

Caracteriza-se a existência de interação, dentro de um mesmo meca

nismo causal, quando, na presença de dois ou mais fatores de risco, o efeito 

resultante é diferente do simples efeito combinado pelos efeitos individuais 

(Rothman, 1986). Em relação ao confounding (ou confusão), pode-se defini-lo 

como uma mistura de efeitos, isto é, como a superposição do efeito de um 

fator de risco independente sobre a relação estimada entre a exposição e o 

evento (Rothman, 1986). 

No â m b i t o da e p i d e m i o l o g i a , há uma in tensa p o l ê m i c a a respe i 

to da o p e r a c i o n a l i z a ç ã o des te s dois conce i tos . M a s qual ser ia a m e t o 

d o l o g i a ma i s a d e q u a d a para a sua a v a l i a ç ã o no con tex to dos e s tudos 

e p i d e m i o l ó g i c o s ? 

No caso da interação, por exemplo, coloca-se em discussão se é mais 

apropriado utilizar modelos aditivos ou modelos multiplicativos. Nos primei

ros, a combinação dos efeitos individuais é feita pela soma das diferenças de 

riscos atribuíveis, ao passo que nos segundos a interação é avaliada pelo pro

duto dos riscos relativos ou odds ratio (Rothman, Greenland & Walker, 1980). 

O modelo de análise é freqüentemente escolhido apenas em virtude 

da simplicidade e da conveniência estatística. Esse procedimento, sem refe

rência aos mecanismos biológicos envolvidos, torna a definição de interação 

arbitrária e dependente do modelo adotado. Portanto, a interação estatística 

expressaria apenas a interdependência entre fatores dentro dos limites de um 

dado modelo de risco (Rothman, 1986; Siemiatycki & Thomas, 1981). 

Ε neste sentido que se ressalta que a pesquisa epidemiológica deveria 

ir além da modelagem estatística, priorizando a etapa explanatória da análi

se, cujo objetivo é a busca de explicações para as relações observadas, seja 

identificando a presença de confounding na estrutura do estudo, seja verifican

do a causação baseada em um modelo biológico subjacente. 

A interação deve, portanto, ser vista como uma característica biológica 

do fenômeno estudado, cujo mecanismo deve ser explicitado previamente à 

escolha de um modelo de análise estatística (Rothman, Greenland & Walker, 

1980). A questão também está presente na discussão do confounding. Neste 

caso, faz-se igualmente necessário definir previamente quais são as variáveis a 

serem controladas. Ser confounder não é uma característica inerente a qualquer 

variável, ocorrendo somente no contexto de um estudo particular. 



U m a var iáve l de confusão dever ia ter as seguintes caracter ís t icas 

(Miettinen & Cook, 1981): ser um fator de risco para a doença entre os não 

expostos; estar associada com a exposição na população em estudo; e não 

ser uma variável intermediária na seqüência da exposição para o evento. 

No contexto de estudos experimentais , a possibil idade de alocação 

aleatória dos indivíduos tem sido classicamente considerada uma estratégia 

eficaz para garantir a comparabilidade entre grupos de tratamento e, assim, 

prevenir a confusão. Foi, portanto, no contexto de estudos observacionais, 

nos quais a alocação aleatória dos indivíduos em grupos de comparação é 

impossível, que se sentiu maior necessidade de desenvolver conceitos e es

tratégias para melhor abordar a confusão (Rothman, 1986). 

De modo semelhante ao que foi observado em relação à interação, a 

abordagem do confounding na epidemiologia tendeu, muitas vezes , a se res

tringir ao âmbito técnico da estatística. Ε neste sentido que Miet t inen & 
Cook (1981) e Greenland & Robbins (1986) — tomando por base o critério 

de 'colapsabilidade', que remete o julgamento da existência ou não de con

fusão à etapa da análise dos dados — criticam a conceituação de confounding. 

Caso o controle da variável de confusão, por estratificação ou técnicas mul¬ 

tivariadas, não mude a estimativa de efeito, isto é, quando a estimativa bruta 

é igual à estimativa ajustada por estratos, a medida de efeito é dita 'colapsá¬ 

vel ' , ou seja, não existe confounding. 

Este critério, que se baseia simplesmente na análise técnica dos dados, 

pode levar a falsas conclusões. Porém, um outro tipo de conceituação consi

dera que a confusão se origina das diferenças ' inerentes ' ao risco, entre a 

população de expostos e não expostos. Ou seja, estas diferenças existiriam 

mesmo se a exposição estivesse inteiramente ausente de ambas as popula

ções (Greenland & Robbins, 1986). 

Por conseguinte, prevenir confounding seria garantir a comparabil idade 

ou a intercambialidade entre os grupos expostos e os não expostos. Na au

sência de exposição, a proporção de casos entre os expostos e os não expos

tos seria a mesma (Greenland & Robbins, 1986). Desse modo, a assunção de 

intercambialidade e comparabilidade dos grupos é o que tornaria o efeito 

identificável, aproximando as condições do estudo dos fundamentos do 

modelo de inferência causal. 

A mudança na conceituação do confounding reforça a idéia de que é 

importante dispor de uma teoria explicitada a respeito do fenômeno biológi¬ 



co estudado. Reforça, igualmente, a necessidade de uma definição prévia de 

quais são as variáveis importantes a serem consideradas no modelo. Esta 

mudança desloca, também, a lógica da utilização da modelagem matemática 

na análise multivariada. 

A ESCOLHA DO MODELO DE ANÁLISE: 

O PAPEL DA SUBJETIVIDADE 

Na etapa da análise dos dados, o desenvolvimento de técnicas de aná

lise multivariada proporciona, mediante o uso de modelos matemáticos, uma 

maneira de controlar o confounding e verificar a interação (Rothman, 1986). 

U m a das maneiras de utilizar a modelagem é considerar, no modelo, todas as 

variáveis potencialmente envolvidas e suas interações. Nes te caso, ter ía

mos u m mode lo dito ' sa turado ' , que está de certo m o d o coerente com 

uma pos tura de ignorância prévia a respeito do fenômeno estudado. T rans 

fere-se, dessa forma, a função de escolher quais delas são pe r t inen tes 

pa ra a e tapa de anál ise , o que ocas iona perda de prec isão e qua l idade 

(Oppenheimer , 1992). 

U m outro tipo de abordagem estabelece que o modelo estatístico deve 

reproduzir matematicamente o que ocorre na natureza, assumindo um conjunto 

de restrições. Isto implicaria optar por incluir apenas as variáveis consideradas 

importantes. Neste caso, ganhar-se-ia em precisão, mas, correr-se-ia o risco de 

não incluir nenhuma variável que pudesse provocar confounding. Esta estratégia 

exigiria, de fato, assunções detalhadas sobre processos que muitas vezes são 

pouco conhecidos (Oppenheimer, 1992). 

Outro aspecto dessa mesma abordagem ressalta o fato de que a ade

quação a uma função matemática não constitui um objetivo em si mesmo. O 

processo de modelagem, ao adequar dados, pode apagar características es

senciais do processo biológico em estudo (Greenland, 1979). Dessa forma, 

cabe ao investigador definir previamente a teoria adequada ao processo bio

lógico em estudo, avaliar qual é a função matemática que tem melhor condi

ção de expressá-lo e determinar quais são as variáveis importantes no mode

lo. Como afirma Oppenheimer (1992): "Desde que o verdadeiro estado da 



natureza é desconhecido, a magnitude do viés não pode ser conhecida. Por

tanto, a escolha é subjetiva e sujeita a erro". 

Essa perspectiva de análise aproxima-se de uma concepção de estatís

tica probabilística não convencional, na qual o conceito de probabil idade 

não parte da assunção de ignorância prévia da distribuição do fenômeno 

estudado, mas sim quantifica uma crença anterior, utilizando uma distribui

ção de probabilidade subjetiva. Os dados são então usados para atualizar 

esta distribuição pela regra de Bayes (Oppenheimer, 1992). 

A alternativa bayesiana, apesar de antiga, vem sendo resgatada, de uns 

tempos para cá, em virtude da ampliação dos recursos técnicos proporciona

dos pela computação eletrônica (Breslow, 1990). Além disso, ela expressa 

uma concepção de objetividade distinta daquela que a estatística probabilís

tica padrão utiliza. De certa forma, esta retomada é um reflexo da crescente 

discussão que vem ocorrendo a respeito do conceito de objetividade no âmbito 

das ciências naturais. 

U m argumento ao qual essa perspectiva recorre é o de que obter dados 

objetivos de uma análise estatística requer u m input subjetivo. O reconheci

mento da subjetividade inerente à interpretação de dados permite que novas 

evidências possam ser integradas ao conhecimento anterior (Berger & Berry, 

1988), o que constitui, na verdade, uma crítica ao conceito de objetividade 

dos modelos de análise convencionais. Estes, por sua vez, também depen

dem das intenções do investigador, por exemplo, ao optarem por colher de

terminados dados em detrimento de outros. A subjetividade não explícita 

seria, assim, muito mais perigosa, porque é apresentada como neutra e obje

tiva (Berger & Berry, 1988). 

A estatística bayesiana, portanto, relativiza o valor de verdade do dado 

quantitativo, assumindo-o como uma construção. O dado, desta forma, já 

não é visto como uma mensuração do real, em que a objetividade e o rigor 

são garantidos pela neutralidade e isenção de valor do investigador. 

Provavelmente inspirado nesta concepção de probabilidade, Greenland 

(1990) questiona a alocação aleatória dos indivíduos em grupos de compa

ração como a melhor forma de prevenir a confusão em estudos epidemioló

gicos experimentais. Cada indivíduo teria uma probabilidade própria de ex

perimentar um evento, independentemente da exposição em estudo. Portan

to, os indivíduos não seriam igualmente informativos. A alocação aleatória 

não evitaria a possibilidade de essas diferenças tornarem a estimativa do 



risco subdimensionada ou superdimensionada, apenas tornando-a estatisti

camente não enviesada (Greenland, 1990). 

Dessa forma, a 'aleatorização' só seria útil na prevenção de confusão 

no caso de variáveis não conhecidas Se as variáveis são conhecidas e podem 

ser medidas, é melhor considerar essas diferenças no estudo, utilizando-se 

um modelo de análise estatística bayesiano (Greenland, 1990) . Ancorada 

nessa concepção, uma questão que se apresenta, no âmbito de estudos ob¬ 

servacionais, é a crítica à propriedade da utilização de estatísticas probabi¬ 

lísticas baseadas na rejeição da hipótese nula e no valor de p . Nela também 

fica evidenciado que, muitas vezes, ao invés de se trabalhar com modelos de 

análise inadequados, seria melhor interpretar os dados de modo não proba¬ 

bilístico. Isto poderia ser feito, entre outras formas, valorizando-se estudos 

descritivos bem trabalhados, por meio de gráficos e tabelas (Greenland, 1990). 

U m desdobramento possível deste processo, e sem dúvida promissor, 

seria conseguir superar metodologicamente outros modos clássicos de controle 

de viés que pressupõem a neutralidade do investigador, como é o caso dos estu

dos 'duplo-cego' e da utilização de placebos em estudos experimentais. 

DISCUSSÃO 

No decorrer deste texto, descreveram-se os desenvolvimentos meto

dológicos suscitados por uma vertente da epidemiologia moderna, que se 

fundamenta no modelo de inferência causai de Holland e Rubin. Este mode

lo explicita as suas premissas, com o objetivo de estimar uma medida de efeito — 

o risco — entre exposição e doença. Por essa razão é que esta perspectiva privile

gia os conceitos de interação e confusão. Busca-se ressaltar como, na discussão 

interna da epidemiologia, as abordagens desses conceitos vêm se tornando cada 

vez mais complexas e como este processo vem sofrendo a influência de uma 

concepção de probabilidade que reconhece a subjetividade como elemento de 

construção de rigor científico. 

Neste ponto do trabalho, retoma-se a discussão sobre a operacionali-

zação da lógica da inferência causai, tendo por meta identificar aspectos 

internos e premissas do método que apresentam alguns problemas. 



De início, importa destacar a idéia de que para a inferência causal é 

importante contextualizar temporalmente os indivíduos, as causas e a ocor

rência de efeitos (Holland, 1986). Caberia indagar com que conceito de tem

po este modelo opera. 

No âmbito da discussão da inferência causal, Holland (1986) conside

ra, implicitamente, duas maneiras de pensar a temporalidade. Em condições 

de laboratório, por exemplo, trabalhando fenômenos físicos, seria possível 

supor o tempo como reversível, isto é, poder-se-ia repetir em laboratório as 

condições iniciais de uma experiência. A experiência anterior não interferiria 

nas subseqüentes. 

N o caso dos fenômenos biológicos estudados pela epidemiologia, as 

condições iniciais dá experiência não retornam. O tempo é irreversível e 

unidirecional. Sendo assim, o que significaria contextualizar temporalmente 

um estudo epidemiológico? Não implicaria também trabalhar a dimensão do 

tempo como história? Sem dúvida, mesmo no contexto da biologia, as trans

formações evolutivas vão de encontro à crença de invariabilidade, fixidez e 

universalidade dos seres vivos. Isto se torna mais flagrante no caso de popu

lações humanas, que são mediadas pela l inguagem e pela história, construin

do singularidades individuais e sociais. Dessa forma, o que seria construir 

uma medida de efeito (risco) temporalmente contextualizada? Até que pon

to esta medida pretende, ao contrário, expressar características universais do 

homem, abstraindo o movimento e a diversidade? 

Essas indagações remetem à necessidade de se pensar como, interna

mente à lógica da inferência causal, é construída a medida de efeito (risco). 

Como já visto, para a inferência causal, o problema fundamental residiria na 

impossibil idade de observar, simultaneamente, o efeito da exposição e da 

não exposição no mesmo indivíduo. Como solução, propõe-se o cálculo do 

'efeito causal médio ' , trabalhando com grupos de população que possam ser 

comparáveis. O risco, segundo esta lógica, seria, portanto, uma medida de 

efeito para a inferência individual. O grupo, nesse caso, seria utilizado como 

forma de viabilizar operacionalmente a inferência individual. 

Caberia analisar, por conseguinte, a propriedade da estimativa do 'efeito 

causal médio ' para a inferência individual. O que se questiona é o fato deste 

método, ao contornar o problema fundamental da causalidade, proceder pri

meiro a uma passagem do nível individual para o grupal , voltando em segui

da para aquele. 



O que acontece nestas passagens? Será que a condição da individua

lidade é preservada? O risco só corresponderia à singularidade se os indivíduos 

fossem homogêneos. Porém, mesmo a epidemiologia não opera com a supo

sição de homogeneidade dos indivíduos. Ela busca, como artifício metodo

lógico, a comparabilidade dos grupos, por intermédio de uma distribuição 

homogênea das heterogeneidades individuais. O risco, então, não seria um 

conceito passível de ser transposto para singularidades sem mediações (Al

meida Filho, 1992). 

Esta construção metodológica é coerente com a visão que distingue 

risco, como medida de probabilidade individual, de uma derivação deste, a 

razão de densidade de incidência — como medida capaz de estimar a força da 

morb idade em populações (Morgenstern , Kle inbaum & Kupper , 1980; 

Kle inbaum, Kupper & Morgenstern , 1982). A dupl ic idade de objet ivos 

de med idas cons t ru ídas com base na m e s m a lógica causal poder ia ser 

vista como ambigüidade, pois a epidemiologia se define como o estudo de 

doenças cm populações. 

Todavia, a abordagem individual do risco deixa clara a sua intenção 

de servir como subsídio à prática clínica e à avaliação da tecnologia médi

ca. A dominância desse objetivo na prática da epidemiologia moderna tem 

subsumido a abordagem populacional l igada à tradição da saúde pública 

(Wing, 1993) . 

Caberia analisar também as implicações da utilização do 'efeito causal 

médio ' como medida populacional. Neste caso, esbarramos na premissa do 

modelo da inferência causal (SUTVA) que assume a independência entre os 

indivíduos que pertencem ao grupo estudado, como já foi apresentado. 

No caso das doenças infecciosas, a assunção de independência é mais 

facilmente questionada. O estudo destas doenças utiliza conceitos como os 

de infecção, suscetibilidade e imunidade. As relações entre esses diferentes 

conceitos, por sua vez, produzem o conceito de ' imunidade de grupo ' , o 

qual não pode ser reduzido à soma das imunidades individuais e acaba deter

minando a dinâmica de transmissão (Nokes & Anderson, 1988; Greenland 

& Robbins, 1992). Pode-se dizer que o conceito de transmissão preserva um 

conteúdo relacional que tende a ser desconectado na conceituação das do

enças não-transmissíveis ou crônico-degenerativas. 

Certamente é esse o motivo de se considerar o SUTVA mais apropria

do, no caso dos estudos de doenças crônicas. Todavia, como afirmar que 



questões consideradas como fatores causais de doenças crônicas - fumo, 

alimentação, violência, agentes tóxicos etc. - são não-transmissíveis? Será 

que esses não são problemas transmitidos por intermédio da relação dos 

homens entre si e com a natureza? Será que compreendidas com base na sua 

dimensão cultural, estas questões não deveriam ser trabalhadas na perspec

tiva da ' imunidade de g rupo ' ou de 'suscetibilidade de grupo '? Sem dúvida, 

no modelo do SUTVA, a população não é concebida como uma organização 

que produz conseqüências para a situação de saúde dos indivíduos. 

Quando a questão é identificar a causa da distribuição desigual de 

doenças entre populações e não a causa dos casos, a lógica da independência 

dos indivíduos não seria a mais adequada (Robbins & Greenland, 1986). 

Sendo assim, a construção metodológica do risco, enquanto 'efeito causal 

médio ' , apresenta limites que precisam ser considerados no momento de sua 

aplicação como estimador, tanto para as inferências individuais quanto para 

as populacionais. 

Sem dúvida, o desenvolvimento do método produz passagens lógicas 

inevitáveis na perspectiva de viabilizar sua operacionalização, contornando 

questões como o 'problema fundamental da inferência causal' . No entanto, 

corre-se o risco de esquecer e assumir como verdadeiras as reduções consi

deradas inevitáveis do ponto de vista da lógica interna do método. A passa

gem lógica poderia apagar características fundamentais do fenômeno estu

dado. Desta forma, quando o método é trabalhado sem a compreensão do 

significado das reduções que opera, pode transformar um artifício operacio

nal em artefato. O método, se reificado, estreita as possibilidades de compre

ensão da realidade. 

Cabe, então, levantar uma questão óbvia, mas não tão óbvia a ponto 

de ser respondida na prática do processo de investigação: quais são os pro

blemas para os quais um método é ou não é adequado? Em relação ao con

teúdo deste texto, poder-se-ia indagar de forma mais específica: para que 

ques tões é per t inente a abordagem que busca avaliar o efeito da causa 

contra a 'não-causa' , isolando relações (ou cadeias) causais independentes? 

Deslocando a discussão para uma dimensão mais prática, poderíamos 

dizer que essa tem sido uma maneira considerada apropriada de estudar o 

efeito de exposições individuais, como avaliação da eficácia de medicamen

tos, procedimentos clínicos e vacinas. Neste contexto, deve-se ressaltar que 

o aprimoramento metodológico descrito neste trabalho teria algo a contri¬ 



buir: tornaria possível, por exemplo, a criação de desenhos de estudo que 

conseguissem ultrapassar a necessidade de controlar o 'viés ' por meio da 

suposição de neutralidade. Sem dúvida, conseguir superar as necessidades 

técnicas de alocação aleatória, duplo cego e utilização de placebos, sem per

der o estatuto de cientificidade, seria um desafio de modo algum irrelevante. 

Principalmente, quando se reivindica concretamente que a testagem de efi

cácia de drogas e vacinas possa ser realizada em uma perspectiva de maior 

rigor ético (Rothmann & Edgar, 1992; Horton, 1989). 

Por outro lado, porém, sabe-se que o desenvolvimento metodológico 

descrito permanece preso a uma concepção de causalidade linear, que isola 

um aspecto que varia, ao passo que supõe os demais constantes. 

Ao cons iderarem as relações entre indivíduos e g r u p o s de indiví

duos , assim como as mudanças que ocorrem entre estes com a passagem 

do tempo, os modelos d inâmicos em ep idemio log ia pe rmi t em abordar 

interações mais complexas (Nokes & Anderson, 1988) . Ao t rabalharem 

com conce i tos dist intos — tais como l imiar, ponto de equi l íbr io, fluxo 

etc. — permi tem uma outra abordagem da questão da causal idade . 

Isso, contudo, não evita que se tenha de defrontar, novamente, com o 

problema de como abordar a passagem do tempo e as interações complexas 

em fenômenos de saúde em populações humanas sem considerar o caráter 

histórico do tempo. A demarcação do campo disciplinar da epidemiologia 

restrito à biologia e à estatística, sem dúvida, dificulta esta possibilidade. 

Finalmente, merece reflexão o fato de o pensamento científico trans

formar a base da qual algo surge na causa que o produz, e também a idéia de 

que a revelação da causa ocupa um lugar mais importante na explicação de um 

fenômeno. Pois, "não só as aparências nunca revelam espontaneamente o que se 

encontra por trás delas. Nenhuma coisa, nenhum lado de uma coisa se mostra 

sem que ativamente oculte os demais" (Arendt, 1992:392). 

Esta é uma característica incontornável do processo de construção do co

nhecimento: ao optar por revelar e explicar algo, inevitavelmente oculta-se um 

outro lado; ao selecionar determinadas causas, temas, conceitos e métodos, exclu

em-se outros. Ε as opções correspondem a interesses, valores e necessidades. 

Ε preciso ressaltar que a teoria antecede ao método. Ε é intrínseca à 

teoria a natureza subjetiva do pensamento e da ação, refletindo interesses e 

necessidades humanas. O conteúdo de verdade de uma teoria não está dado 

a prion, independente de um juízo de valor. Ε o método, como conjunto de 



estratégias de investigação e de técnicas de análise, não deve estar alienado 

da teoria, por meio da utilização de modelos formais que ganham vida pró

pria (Gonçalves, 1990). 

Compreender a base da construção teórica e metodológica de um campo 

de conhecimento não se justifica apenas para evidenciar os limites que redu

zem a dimensão dos problemas, mas também para permitir pensar como 

resolver problemas devidamente formulados, otimizando as possibilidades de 

integrar as metodologias que possam explicá-los da melhor forma possível. 
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