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A E P I D E M I O L O G I A 

Ε Α B I O T E C N O L O G I A 1 

Marilia Bernardes Marques 

A PROPOSTA DA EPIDEMIOLOGIA DA COMPLEXIDADE 

Iniciamos mencionando, de modo sintético, as funções básicas da ra

cionalidade epidemiológica (Mazzáfero, 1987), a saber: 

• fornecer as bases científicas da prevenção de doenças e traumatismos, 

identificando os agentes e as causas e analisando o hospedeiro e os fato

res ambientais; 

• determinar a importância relativa das diversas causas de doença, incapa

cidade e morte, com o objetivo de estabelecer prioridades para a pesqui

sa em saúde e para a intervenção sobre a saúde; 

1 O título deste artigo é, de certo modo, um 'plágio' intencional do título que Naomar de Almeida 
Filho deu ao famoso texto de 1 9 9 2 , A Clinica e a Epidemiologia. Aqui desenvolvemos o tema por nós 
apresentado no Congresso de Epidemiologia de 1995, em Salvador, retomando alguns dos argu
mentos apresentados no Apêndice, incluído na segunda edição daquele livro: Um Dilema Epide¬ 
miológico: neo-causalismo ou pós-causalismo? (Almeida Filho, 1997). 



• identificar o risco ou a probabilidade de um indivíduo de uma população vir 

a desenvolver uma doença durante um dado período de tempo; 

• avaliar a efetividade de programas, serviços e tecnologias de saúde. 

Fazem parte, portanto, da racionalidade epidemiológica, funções cien

tíficas e funções políticas, cujos limites são pouco nítidos. Em outras pala

vras, atribuem-se à racionalidade epidemiológica funções científicas na pes

quisa em saúde e funções políticas nas políticas públicas de saúde e de ciên

cia e tecnologia. 

No exercício de suas funções científicas, a racionalidade epidemioló

gica tem oscilado, em diferentes momentos históricos, entre diversos mode

los teóricos ou enfoques do processo saúde/doença. Basta citar o enfoque 

mágico-religioso das sociedades ditas primitivas, o modelo sanitarista da época 

da Primeira Revolução Industrial, o modelo social de Virchow e Ramazzini , 

o biológico ou unicausal da segunda metade do século XIX e princípios do 

século XX, de Koch e Pasteur, e, a partir dos anos 50 do século X X até a 

atualidade, os modelos multicausal de Leavell & Clark, o da rede de causali

dade, de MacMahon e Pugh, o ecológico de Susser, o materialista ou históri¬ 

co-estrutural de Berlinguer, Laurell, Breilh e outros, o econômico da teoria 

do capital humano, o interdisciplinar de Frenk, Arredondo, e outros, todos 

culminando em propostas integradoras, pretendendo alcançar novas frontei

ras explicativas para as interfaces biológico/social , individual/colet ivo, sis

tema/ambiente (Arredondo, 1992; Schramm & Castiel, 1992). 

Em busca de respostas eficazes de saúde pública, a epidemiologia sempre 

expressou uma postura crítica, mantendo-se em um estado de constante investi

gação das situações nas quais os problemas de saúde de uma comunidade — a 

saúde coletiva — são gerados e /ou mantidos (Nájera, 1987). Nesse percurso, a 

epidemiologia incorporaria determinantes de diferentes ordens (biológica, eco

nômica, ambiental, cultural) e ofereceria uma visão integrada, ainda que insufici

ente, do processo saúde/doença, em toda a sua complexa dinâmica. 

Para Almeida Filho, entretanto, os modelos teóricos da epidemiologia 

são todos essencialmente reducionistas. Neles, o objeto de conhecimento, a 

saúde, é reduzido a uma mera configuração de riscos, orientados por uma 

lógica de causalidade linear, na qual predomina a abordagem instrumental e 

mecanicista do processo de determinação. Assinala o autor: " a futilidade de 

postular uma determinação exclusivamente causal e linear escamoteando a 



riqueza e a complexidade das relações entre matéria (o substrato físico-quí¬ 

mico-biológico), forma (o contexto ecológico-econômico-social-político) e 

o imaginário social da saúde-doença" (1997:183). 

E m seu texto, Almeida Filho registra, ainda, a emergência de duas 

abordagens alternativas — a dos modelos matemáticos não-lineares e a dos 

modelos sistêmicos dinâmicos —, que denomina de pós-causalistas e para os 

quais propõe um novo tipo de programa de investigação, a por ele designada 

epidemiologia da complexidade . Segundo o autor, 

um diálogo com as matemáticas não-lineares certamente propiciará uma superação dos mode

los de análise atualmente em uso na Epidemiologia, permitindo uma exploração de novas 

equações e formas de representação das funções epidemiológicas, incorporando e superando as 

limitadas ferramentas probabilísticas da estatística. (Almeida Filho, 1997:198) 

A opção pela epidemiologia da complexidade deverá permitir "enri

quecer e superar o velho conceito de causa da Epidemiologia contemporâ

nea, com uma abertura para distintos níveis e categorias de determinação, 

além da velha causa, potencialmente mais capazes de dar conta da comple

xidade dos objetos concretos da saúde coletiva" (1997:199). 

Após tomar conhecimento da argumentação oportunamente desen

volvida por Almeida Filho refletimos sobre a proximidade entre essa insatis

fação com os modelos de compreensão da problemática da causalidade em 

epidemiologia, com a noção de crise de crescimento, tal como concebida por 

Santos (1989:18). Referindo-se à relação entre reflexão epistemológica e crise 

da ciência, este autor, recorrendo a uma expressão de Kuhn (apud Santos, 1989), 

define a crise de crescimento como a que ocorre no interior da matriz disciplinar 

de um dado ramo da ciência e que é revelada pela insatisfação com métodos e 

conceitos básicos até então usados sem qualquer contestação. Em geral, esta 

insatisfação decorre da existência de alternativas viáveis, mesmo quando ainda 

não são plenamente conhecidas e aceitas. Este é, precisamente, o caso das 

duas alternativas pós-causalistas referidas por Almeida Filho, componentes 

da sua proposta de uma epidemiologia da complexidade. 

U m segundo tipo de crise da ciência indicado por Santos (1989), a 

crise de degenerescência, é equivalente ao questionamento da própria forma 

de inteligibilidade do real peculiar a um dado paradigma científico, mantido 

o sentido kuhniano desta noção. Não se restringindo a certos instrumentos 

metodológicos e conceituais disciplinares, a crise de degenerescência impli¬ 



ca transformações muito mais amplas e profundas do que a crise de cresci

mento enfrentada por uma dada matriz disciplinar, no caso, a saúde coletiva 

e, em especial, a epidemiologia. 

A lembrança da diferenciação estabelecida por Santos veio em boa 

hora, sobretudo tendo em conta a freqüência com que se observa a utiliza

ção da expressão 'paradigmas epidemiológicos' , descompromissada de qual

quer explicação a respeito do que se pretende exprimir ao transpor a noção 

de paradigma para a matriz disciplinar da epidemiologia. Esta vulgarização 

está impondo ao termo paradigma um certo desgaste prematuro e improce

dente, no ambiente da saúde coletiva brasileira. 

Por outro lado, tem relevância o emprego do conceito de paradigma 

tecnológico para a análise da biotecnologia moderna. Este conceito foi e é 

amplamente utilizado nas mais recentes e criativas abordagens teóricas da 

mudança tecnológica, da inovação tecnológica, no campo dos estudos eco

nômicos e que estão correspondendo à introdução de um novo paradigma 

microdinâmico. 2 Essa expressão, tal como desenvolvida por Dosi (1982) , 

também resultou da transposição do conceito de paradigma científico de 

Kuhn para o âmbito tecnológico. Expressa, entretanto, as drásticas mudan

ças observadas na estrutura industrial, com o advento das denominadas no

vas tecnologias, como a microeletrônica e a informática (tecnologias da in

formação e comunicação) (Marques, 1991). 

A idéia de paradigma tecnológico corresponde a verdadeiras revolu

ções tecnológicas, traduzindo fenômenos profundos que levam à emergên

cia de novos produtos e serviços em todos os ramos da economia. U m bom 

exemplo foi a revolução provocada pela energia elétrica, com efeitos pene

trantes em toda a economia, favorecendo inúmeras inovações radicais e in

crementais e modificando a estrutura de custos e as condições de produção 

e distribuição de todo o sistema econômico (Marques, 1991). 

Novas tecnologias paradigmáticas são, portanto, aquelas baseadas na 

ciência e que, dando origem a novos produtos, processos e serviços, propi

ciam espetaculares incrementos de produtividade e competitividade e intro¬ 

duzem mudanças expressivas na esfera do trabalho. 

Na atualidade, os impactos difusos causados por essas mudanças tec

nológicas paradigmáticas sobre as economias nacionais e nos planos social, 

2 Para uma apresentação sistematizada destas correntes, ver Possas (1989). 



cultural e institucional vêm colocando, internacionalmente, novas interroga

ções a respeito da intervenção do Estado e do controle social sobre a ciência 

e a tecnologia. 

Considerando ser pouco apropriada a transposição do t e rmo paradig

ma para a matriz disciplinar da epidemiologia, preferimos dizer que ela vive, 

hoje, uma crise de crescimento. A teoria da complexidade poderá abrir uma 

via transdisciplinar real para a sua renovação. Com efeito, embora o debate 

contemporâneo sobre sistemas complexos apenas comece a engatinhar, é 

muito provável que a racionalidade epidemiológica venha a encontrar um 

caminho alternativo no terreno da complexidade (Tarride, 1995). 

Atualmente, poucas áreas da ciência transdisciplinar estão avançando 

tão rapidamente como aquelas associadas às teorias do caos, fractals e com

plexidade. O pressuposto dessas novas teorias é alcançar a inteligibilidade 

do universo utilizando conceitos como 'desordem organizadora' , 'complexi

dade' , 'auto-organização' , 'caos ' etc. Estas teorias estão atingindo discipli

nas e domínios teóricos diversos, como a física, a química, a biologia, a ci

bernética, a teoria dos sistemas, as neurociências, a inteligência artificial. 

Ilya Prigogine, sem hesitar, afirmou que estes novos enfoques configuram o 

advento de uma nova racionalidade científica (Pessis-Pasternak, 1992). 

Ingressaremos, agora, no terreno teórico da complexidade, 3 com base 

em Mainzer (1994) - mesmo cientes dos riscos de pinçar alguns fragmentos 

desse campo teórico tão atraente quanto árduo. 

Mainzer considera que o pensamento linear tornou-se obsoleto. A teo

ria dos sistemas complexos não-lineares, ao contrário, por não poder ser re

duzida às leis naturais da física, apesar dos seus princípios matemáticos, vai-

se firmando como uma abordagem bem-sucedida. Sua aplicabilidade ocorre 

nos mais diversos ramos das ciências naturais, da física quântica do laser e da 

meteorologia à modelagem molecular e às simulações, com auxílio de com

putadores, do crescimento celular em biologia. 

Nesse amplo espectro de aplicações, Mainzer (1994) destaca como 

uma das mais excitantes teses contemporâneas a idéia, originada na neuro-

ciência computacional, de que até mesmo a mente humana é governada pela 

dinâmica não-linear dos sistemas complexos, das redes cerebrais complexas. 

3 Para um aprofundamento do tema, consultar, entre outros, Prigogine & Stengers (1992), Lorenz 

(1996), Lewin (1994), Gleick (1990). 



O sistema nervoso, m e s m o de organismos simples, aciona as at ividades 

paralelas de bilhões de neurônios para avaliar, categorizar e responder aos 

meios exterior e interior. 

As ciências sociais e humanas, por sua vez, também estão reconhe

cendo que os principais problemas da humanidade são globais, complexos e 

não-lineares e que mudanças mínimas ou locais no sistema ecológico, eco

nômico ou político podem causar uma crise global. 

Segundo a teoria dos sistemas complexos não-lineares, todo e qual

quer sistema macroscópico — pedras ou planetas, nuvens ou fluidos, plantas 

ou animais, populações animais ou sociedades humanas — consiste de ele

mentos componentes, como átomos, moléculas, células, organismos. Essa 

teoria comporta uma metodologia interdisciplinar, explicativa da emergên

cia de fenômenos macroscópicos — que podem ser tão diferentes quanto 

ondas de luz, nuvens, reações químicas, plantas, animais, populações huma

nas, mercados, conjuntos de células cerebrais etc. — por meio das interações 

não-lineares de elementos microscópicos em sistemas complexos. 

Complexidade não significa apenas não-linearidade, mas também um nú

mero imenso de elementos simples com muitos graus de liberdade. Em sistemas 

complexos, o comportamento dos elementos simples não pode ser previsto — 

sequer para o momento seguinte — tampouco traçado para trás. Portanto, a evo

lução de distribuições probabilísticas deve substituir a descrição determinística. 

U m dado padrão macroscópico deriva da cooperação não-linear des

ses elementos simples, que podem ou não ser microscópicos, a partir do 

ponto em que a interação energética do sistema, que é dissipativo ou aberto, 

com o seu ambiente alcança algum valor crítico. 

Os sistemas abertos mantêm sua estrutura pela dissipação e consumo 

de energia e foram denominados por Prigogine estruturas dissipativas. Em 

termos filosóficos, a estabilidade da estrutura emergente é garantida por al

gum balanço entre não-linearidade e dissipação. Muita interação não-linear 

ou muita dissipação destruirão a estrutura. 

Os fenômenos macroscópicos são caracterizados por parâmetros de 

ordem, não reduzidos em nível micro — dos átomos, moléculas, células, or

ganismos — dos sistemas complexos. Parâmetros de ordem, denotando ca

racterísticas do sistema em sua totalidade, são propriedades reais dos fenô

menos macro, como campos de potência, poder social ou econômico, senti

mentos, pensamentos etc. 



Em termos mais qualitativos, diz-se que velhas estruturas tornam-se 

instáveis e 'quebram' pela mudança nos parâmetros de controle. Em termos 

mais matemáticos, a visão microscópica de um sistema complexo pode ser 

descrita por meio de equações evolutivas de um vetor de estado, no qual 

cada componente depende do espaço e do tempo, aplicáveis a sistemas em 

que ocorra uma competição entre parâmetros. 

No quadro matemático dos sistemas complexos não-lineares, diversos 

modelos já foram sugeridos para simular a origem molecular da vida. No 

marco dos sistemas complexos, a questão da emergência da vida é conside

rada no sentido da auto-organização dissipativa. Tanto na ontogênese (cres

cimento de um dado organismo) quanto na filogênese (evolução de espé

cies), estamos diante de sistemas dissipativos complexos, cujo desenvolvi

mento pode ser explicado pela evolução macroscópica de parâmetros de or

dem, causada pela interação não-linear (microscópica) de moléculas, células 

em fases transitivas, distantes do equilíbrio térmico. 

A teoria dos sistemas complexos também nos permite simular e anali

sar a causalidade não-linear de sistemas ecológicos na natureza. Trata-se de 

sistemas dissipativos complexos de plantas e animais com interações meta¬ 

bólicas não-lineares entre si e com o ambiente. As formas nos sistemas bio

lógicos são descritas por parâmetros de ordem. O organismo multicelular 

maduro ou adulto pode ser interpretado como o atrator do crescimento orgâ

nico. Os atratores, na evolução biológica, são os ciclos ou oscilações perió

dicas da natureza. 

Mainzer (1994) exemplifica: o balanço complexo do equilíbrio natural 

é imensamente prejudicado pelo modo linear da produção industrial, no qual 

predomina a crença de que as fontes de energia, água, ar etc. são inesgotá

veis e podem ser usados infinitamente sem perturbar o balanço natural. Os 

procedimentos industriais e a oferta contínua de bens não levaram em conta 

os efeitos sinergéticos que deles iriam resultar, como o buraco na camada de 

ozônio sobre o planeta Terra. A evolução da vida passa, desse modo, a con

fundir-se com a da sociedade humana. 

No quadro dos sistemas complexos, o comportamento de populações 

humanas é explicado pela evolução de parâmetros de ordem (macroscópi

cos), causada pelas interações não-lineares (microscópicas) de seres huma

nos ou subgrupos humanos (Estados, instituições, partidos políticos e t c ) . 

Neste caso, o atrator é a ordem econômica ou social. 



E m suma, esta abordagem sugere que a rea l idade física, social e 

menta l é não-l inear e complexa , ao passo que os p rob lemas ecológicos , 

econômicos e pol í t icos da humanidade tornaram-se g loba is , complexos e 

não- l ineares . U m desdobramento impor tan te é que ela desafia o concei to 

de responsabi l idade individual e sinaliza a necess idade de novos mode 

los de compor t amen to coletivo. F ina lmente , como Mainzer (1994) des 

taca, a abordagem dos s is temas complexos coloca novos desafios episte¬ 

mológicos e para a ética. 

A i n d a que o de ta lhamento des tas teorias escape ao e scopo e às 

d imensões deste texto, é impor tan te frisar que é ve rdade i ramente espan

tosa a exci tação que a jus taposição de descober tas , desenvo lv imentos e 

apl icações de anál ises der ivadas dessas áreas emergentes da ma temát i ca 

e da física está causando nos c í rculos científicos internacionais . Deve ser 

des tacado, contudo, que, a lém da considerável excitação, t ambém existe 

mui to ce t ic ismo a esse respeito. 

Qual é a substância desses novos métodos analíticos? Eles estão aju

dando a avançar na compreensão da biologia e do comportamento humano? 

Quais são suas promessas e que problemas apresentam para a estrutura da 

experimentação científica? As respostas a essas questões começam a ser da

das em diferentes espaços disciplinares. No Brasil, o campo da saúde coleti

va inaugura sua participação nestes debates, já tendo outros autores, além 

do próprio Almeida Filho (1997), oferecido suas contribuições (Possas & 

Marques, 1994; Tarride, no prelo; Schramm, 1996). 

Nossas preocupações, aqui, dizem respeito a algumas questões. Existe 

ligação entre o terreno da complexidade e o novo arquétipo do conhecimen

to científico introduzido pela moderna biotecnologia, com as tecnologias do 

Projeto Genoma? Mais especificamente, existe relação entre essa nova raci

onalidade científica que vem da bioquímica e da biologia molecular e uma 

epidemiologia da complexidade? 

Consideramos estas questões procedentes, levando-se em conta a real 

possibilidade de modificação de estruturas genéticas e moleculares, por meio 

das modernas técnicas da bioquímica e da biologia molecular e que confe

rem grande precisão às atividades de pesquisa e desenvolvimento em saúde. 

Afinal, na prática, já estamos testemunhando um deslocamento dos procedi

mentos casuísticos, sobretudo na descoberta de agentes e mecanismos fisio¬ 

patogênicos, assim como de novas substâncias. 



Todas essas inovações tecnológicas são extremamente relevantes do 

ponto de vista da epidemiologia, porque, entre outras razões, além de esta

rem despejando no mercado uma série de produtos mais eficazes, estão cau

sando uma verdadeira explosão de novos dados e informações. Como vere

mos a seguir, o universo da pesquisa biomédica já convive com uma nova 

racionalidade científica. 

SOBRE A MODERNA BIOTECNOLOGIA 

A evolução histórica da biotecnologia é marcada por três fases: a bio

tecnologia de primeira geração, que inclui o uso secular da fermentação na 

produção de bebidas, alimentos e combustível; a de segunda geração, cuja 

grande arrancada se deu no período do pós-Segunda Guerra Mundial , graças 

à aplicação dos processos de fermentação à produção de antibióticos; e fi

nalmente, a de terceira geração, também denominada de nova ou moderna, 

relacionada ao desenvolvimento das técnicas de engenharia genética duran

te a década de 70. 

A definição de biotecnologia moderna ou de terceira ge ração pas 

saria a incluir as tecnologias do D N A recombinante (DNAr) , do anticor

po monoc lona l (AcMon) ou técnicas de fusão celular ou h ib r idomas , sín

tese gênica , o seqüenciamento gênico , técnicas de cul tura de células ou 

de tecidos, as tecnologias de fermentação, a purif icação e m larga escala e 

a enz imolog ia (Blumentha l , Gluck & W i s e , 1986) . A expressão ' enge

nhar ia gené t ica ' refere-se, em geral , às técnicas de D N A r , A c M o n , sínte

se e seqüenciamento gênico . 

A expressão biotecnologia é aplicada a este conjunto de tecnologias 

intensivas em ciência. Há pelo menos três décadas, estas tecnologias vêm 

disputando com as tecnologias da microeletrônica e da informática a posi

ção de principal revolução tecnológica do século XX, ainda aguardando, 

portanto, sua plena ascensão à condição de tecnologia paradigmática. 

Prospectivas tecnológicas otimistas atribuem à biotecnologia moder

na o potencial de deflagrar, no futuro próximo, mudanças significativas nas 

características econômicas da saúde pública, antecipando a importância cres¬ 



cente no mercado mundial de produtos para diagnóstico e vacinas, em com

paração com produtos terapêuticos. Devido à sua elevada especificidade, os 

anticorpos monoclonais (AcMon) já estão encontrando uma ampla varieda

de de aplicações na epidemiologia e na clínica, alcançando a escala de pro

dução industrial. 

As áreas da medicina que, provavelmente, serão as mais afetadas pelo 

desenvolvimento da biotecnologia são o câncer, doenças infecciosas e para

sitárias, os problemas cardiovasculares e metabólicos, as doenças relaciona

das com o sistema nervoso central e os problemas genéticos. Os rumos atu

ais das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico (P&D) farma

cêuticas estão descortinando novas oportunidades estratégicas para as polí

ticas de saúde, como a mudança no foco da pesquisa médica das doenças 

agudas para as doenças crônicas. Esta mudança já resultou no desenvolvi

mento de drogas novas e promissoras e de novas aplicações de substâncias 

conhecidas, usadas em distúrbios que afetam a crescente população de ido

sos, sobretudo nos Estados Unidos. 

Apesa r das inúmeras controvérs ias , as técnicas de D N A r e de hi¬ 

b r idomas vão de ixando claras evidências da sua contr ibuição para a t rans

formação da medic ina . Graças aos A c M o n , por exemplo, um eno rme in

teresse comercia l passou a cercar os kits d iagnóst icos , porque sua utili

zação in vitro d ispensa os custosos testes aprobatór ios ex ig idos pe la Food 

and D r u g Adminis t ra t ion (FDA), nos Es tados Unidos , para outros pro

dutos farmacêut icos . O segmento de d iagnóst icos médicos é o p r imei ro 

do mercado da saúde a uti l izar produtos de base b io tecnológica e é o que 

mais cresce. N a p róx ima década, será t ransformado de m o d o radical pela 

m o d e r n a b io tecnolog ia . Técn icas sof is t icadas de m a p e a m e n t o gênico , 

A c M o n a l tamente específ icos , testes com base em mater ia l genét ico (son

das de D N A e de R N A ) e sofist icados biossensores têm permi t ido que 

p rodu tos d iagnós t icos b io tecnológicos sejam produz idos em quant ida

des comerc ia i s e com custos compet i t ivos em relação a outros produtos 

exis tentes no mercado (Marques , 1993) . 

Encontra-se igualmente em desenvolvimento uma próxima geração 

de vacinas baseadas na tecnologia de DNAr para doenças como AIDS, hepa

tite B, malária, raiva, varicela, otite média, doenças infecciosas respiratórias 

a g u d a s e c rôn i ca s , c o m o as p n e u m o n i a s por Streptoccocus pneumonia e 

Haemophilus tipo B, artrite reumatóide, câncer, lupus e outras. Como todas 



elas são responsáveis por elevados coeficientes de morbidade e mortalidade 

nos países da Amér ica Latina e Caribe, a produção de vacinas eficazes é 

extremamente desejável para a região. A engenharia genética oferece novas 

estratégias para o desenvolvimento de vacinas que não podem ser feitas com 

os métodos convencionais e também permite o desenho e a fabricação de 

vacinas muito mais seguras. Por estas razões, uma parcela considerável das 

vacinas existentes e das novas será derivada, futuramente, de modernos pro

cessos biotecnológicos. 

Drogas órfãs — isto é, produtos que não estimulam os investimentos 

privados em função da sua pequena, ainda que importante, demanda ou de 

outras limitações dos mercados específicos — também estão sendo alvo das 

biotecnologias. Parece que as biotecnologias de terceira geração poderão 

originar ferramentas técnicas que contribuirão para os investimentos diretos 

nestes medicamentos, incluindo produtos para prevenção e tratamento de 

defeitos genéticos raros e doenças negligenciadas, como as parasitárias en

dêmicas no Terceiro Mundo. 

A democratização de tecnologias e serviços de alta eficácia e baixo 

custo e que já estão ingressando no mercado — tal como a reação em cadeia 

da polimerase (PCR), para citar apenas uma — provavelmente terá um pro

fundo efeito acelerador do desenvolvimento de outras inovações tecnológi

cas em biotecnologia. Esta tendência traduz as mudanças radicais, próprias 

do novo paradigma da pesquisa biomédica. Nele, está ocorrendo um verda

deiro salto da experimentação para a formulação conceituai, servindo a ban

cada do laboratório cada vez mais ao propósito de comprovar diretamente 

certas associações causais do que a gerar dados (Tzotzos, 1993). As técnicas 

de seqüenciamento estão introduzindo um novo horizonte na pesquisa bio

lógica, aumentando em muito a habilidade de predizer, manipular e dese

nhar as propriedades das moléculas. 

A s biotecnologias modernas , especia lmente a engenhar ia genét ica, 

expectativas de que terão um efeito pervasivo, fractal, importante no com

plexo médico-industrial, detonando também ramificações sucessivas de ino

vações tecnológicas para diversos outros setores industriais. Acredita-se, 

portanto, que conduzirão a uma nova revolução tecnológica, paradigmática, 

graças à qual a medicina terá sua eficácia e sua produtividade aumentadas 

no que diz respeito ao confronto com certas doenças. 



LIMITES DA EPIDEMIOLOGIA CRÍTICA 

Retornemos à questão da racionalidade epidemiológica. Ao longo de 

seu desenvolvimento lógico e histórico, a saúde coletiva brasileira tem reite

rado o seu compromisso com a solidariedade para com os indivíduos social

mente marginalizados ou, como se tem dito mais recentemente, os excluí

dos. Responsabilizando-se pelo ponto de vista coletivo ou comunitário no 

estudo da saúde de populações, passou a se perceber, cada vez com mais 

radicalidade, como uma espécie de guardiã do interesse público na geração 

da resposta da medicina às necessidades de saúde em uma sociedade, reve

lando um compromisso emancipatório com a Verdade' , em seus ideais de 

renovação das práticas de saúde. 

Sabemos, entretanto, que as atividades científicas e tecnológicas em 

saúde não são guiadas exclusivamente pelos juízos positivos emanados da 

racionalidade epidemiológica — que, entre nós, cada vez mais se confunde 

com vontade política de satisfazer necessidades ou demandas de saúde. Sen

do a racionalidade epidemiológica sempre invocada como o componente 

mais importante na seleção de prioridades para a política de saúde, tanto na 

definição da nova agenda — dos acidentes, violências e doenças crônico-

degenerativas — quanto da agenda inacabada — das doenças infecciosas e 

parasitárias — a sua influência é, entretanto, relativizada e minimizada na 

prática, pela forte presença de outras racionalidades e interesses - econômi

cos, burocráticos, corporativos (Possas, 1994). 

Ainda que, eventualmente, interesses particulares possam coincidir com 

interesses públicos, certos interesses privados caminham, com freqüência, 

em uma direção oposta à dos interesses de saúde de coletividades. Entram, 

portanto, em contradição com a racionalidade epidemiológica, que se pre

tende a guardiã do interesse público. Esta contradição sempre foi muito evi

dente nas atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de fármacos e medicamentos. Estas atividades, que sempre tiveram seus rumos e 

prioridades fortemente direcionados pelos interesses do segmento industrial 

químico-farmacêut ico, estão passando gradat ivamente a ser direcionadas 

sobretudo pelos objetivos estratégicos e comerciais da indústria biotecnoló¬ 

gica relacionada à saúde. 

As doenças atualmente priorizadas pelas atividades científicas e pela 

P & D industrial são as doenças virais, o câncer, o diabetes, a esclerose, a 



artrite reumatóide e as doenças cardiovasculares. Dados recentes fornecidos 

pela revista The Economist (23 a 29 de agosto de 1997) revelam que a pesqui

sa em malária recebe, aproximadamente, US$ 60 milhões por ano, ao passo 

que para a pesquisa sobre asma são destinados US$ 140 milhões, e para a 

doença de Alzheimer U S $ 300 milhões. A pesquisa em AIDS consome US$ 

950 milhões anuais. A prioridade conferida pelas empresas farmacêuticas ao 

investimento na P & D de cada uma dessas doenças guarda uma relação dire

ta com as expectativas das vendas potenciais de futuros produtos específi

cos no mercado mundial. Eis, portanto, uma situação típica em que a racio

nalidade econômica tem um peso maior do que a epidemiológica. 

Na atualidade, as indústrias farmacêuticas mais competitivas no ranking 

internacional realizam volumosos investimentos em P & D nas biotecnolo

gias de terceira geração. Nestas atividades, observam-se novas interfaces e 

vínculos com as grandes universidades e com pesquisadores conceituados. 

Pelas razões e evidências anteriormente apresentadas, julgamos que 

procede — no singular momento contemporâneo de que somos testemunhas 

e participantes, véspera de um novo milênio e também do novo paradigma 

tecno-econômico que atravessará a medicina — manter vivas as expectativas 

em relação aos possíveis impactos da biotecnologia moderna sobre a racio

nalidade epidemiológica da solidariedade aos excluídos sociais e do compro

misso emancipatório com a verdade. 

Mas cabe perguntar se esta sofisticação tecnológica crescente da pes

quisa biomédica não irá contribuir para o desprestígio da saúde coletiva, ao 

provocar uma possível descaracterização ou desvalorização da natureza so

cial vis-à-vis uma ênfase na natureza biológica dos processos que cercam a 

saúde e a doença. 

Cremos que não. A o contrário, assis t imos hoje a um verdade i ro re¬ 

c r u d e s c i m e n t o dos desaf ios que as ques tões soc ia is t r ad i c iona lmen te 

co locam para a pesquisa b iomédica , susci tados , exa tamente , pela emer

gênc ia dessas novas tecnologias . Por outro lado, cons ide ramos que os 

desafios teór icos , ep is temológicos e éticos que estão sendo in t roduzidos 

pela genét ica molecular são reais, inédi tos e paradigmát icos . Isto ocorre 

porque uma nova e v igorosa abordagem está, em úl t ima instância , am

pl iando o conhec imento sobre a base genét ica da saúde e da doença e das 

funções essenciais da vida , inclusive o desenvolv imento h u m a n o e o fun

c ionamento do cérebro. 



GENOMA: A COMPREENSÃO DA VIDA, DA SAÚDE 

Ε DA DOENÇA NO QUADRO DA COMPLEXIDADE 

O termo genoma define, de modo amplo, a totalidade dos genes e das 

seqüências de D N A no núcleo de uma célula. O sistema genômico de qual

quer célula de metazoários superiores contém de 10.000 a 100.000 genes 

estruturais e regulatórios, cujas atividades, orquestradas em conjunto, cons

tituem o programa de desenvolvimento subjacente à ontogênese, a partir do 

óvulo fertilizado (Kauffman, 1993). 

O genoma é um sistema no qual um grande número de genes e seus 

produtos regulam, direta e indiretamente, um as atividades do outro. Seu 

aspecto cibernético, sistêmico lhe permite alcançar estados de arbitrarieda

de, de complexidade. 

Kauffmann (1993:412) considera que o propósito adequado da biolo

gia molecular não é meramente analisar a estrutura e a dinâmica do compor

tamento do genoma. E, também, compreender por que os genomas têm a 

arquitetura e o comportamento observados e como podem evoluir em de

corrência de mutações contínuas. O autor sugere que se construam teorias es

tatísticas das estruturas e dos comportamentos esperados de tais redes ou siste

mas complexos. As propriedades esperadas, seriam, então predições testáveis 

das teorias. Se confirmadas em organismos, seriam consideradas típicas ou 

genéricas do conjunto do sistema regulatório genômico. 

A pesquisa biomédica está gradualmente convergindo para a crença 

de que o genoma determina a forma, o desenvolvimento, a composição quí

mica e todas as funções de um organismo, seja ele um microorganismo ou 

um organismo superior. 

O arquétipo cibernét ico, s is têmico, do genoma ins t iga a in terpre ta

ção do fenômeno da doença como u m distúrbio informacional — um dé

ficit, u m defeito, u m a redundância ou uma desordem regula tór ia —, em 

nível gené t ico (Drews , 1996) . Adequando-se a este novo arquét ipo para 

a compreensão da doença , o propós i to central do d iagnós t ico méd ico 

passa a ser, cada vez mais , detectar es tados informacionais par t iculares . 

Segu indo este novo arquétipo, muda t ambém o exper imento terapêutico, 

passando a ser o seu objetivo, progressivamente, reparar um distúrbio infor

macional (Drews, 1996:9). 



Este novo cânone repousa na análise direta, cada vez mais mecânica e 

repetitiva, da informação colecionada em livrarias de D N A e em experimen

tos específicos, individualizados para cada gene. Este empreendimento mo

numental, de probabilidade de sucesso incerta, já criou um novo ambiente 

intensivo em informação para a pesquisa médica molecular, no qual cientis

tas varrem livrarias digitais de genes e abordam seletivamente, por intermé

dio de meios farmacológicos moleculares, alvos biológicos relevantes para 

um dado processo físio-patológico. 

Esta nova racionalidade científica está motivando uma expansão fa

bulosa no emprego de técnicas genômicas e de seqüenciamento de D N A 

(cDNA). Podemos afirmar que o processo central da descoberta de drogas 

farmacêuticas está sendo redirecionado por este novo arquétipo teórico. 

Graças a estes esforços de pesquisa, uma autêntica indústria genômica 

está sendo impulsionada, voltada para a fabricação de dispositivos automa

t i zados pa ra o s e q ü e n c i a m e n t o de D N A e, i n c l u s i v e , de l iv ra r i a s de 

cDNA. Nos tempos atuais, bases de dados contendo pequenas parcelas de 

D N A seqüenciado, bem como a seqüência de D N A de um gene inteiro, ad

quiriram um valor incomensurável para a pesquisa farmacêutica. Computa

dores poderosos e robótica avançada potencializam a força destes procedi

mentos que despejam, rapidamente, sobre longos segmentos de genes ex

pressados, consideráveis quantidades de informação, valiosas para a com

pleta identificação dos genes. 

Permanece, entretanto, ainda em suspense, a demonstração de quão 

efetiva será esta estratégia baseada na informação genética, no que se refere 

à geração de novos agentes cl inicamente ativos (Weinsteim et al., 1997: 

343-349). Isto ocorre porque a determinação da função biológica de uma 

seqüência particular de aminoácidos é, de longe, o passo mais importante e 

difícil. A compreensão da função biológica é necessária para o uso de genes e de 

produtos gênicos no diagnóstico e no tratamento da doença humana. Este desa

fio vive momentos de extrema incerteza e requer uma permanente criatividade 

(Caskey et al., 1995). Apesar disto, esta estratégia já ganhou um valor inco

mensurável para a indústria da biotecnologia relacionada à saúde humana. 

N o plano da pesquisa básica, o arquétipo do genoma está possibilitan

do um novo e extraordinário quadro de referências para os conhecimentos 

sobre as origens da vida. A partir de Pasteur, a química e a biologia experi

mentam uma crescente confluência, no estudo das origens da vida como um 



fenômeno químico, estabelecendo uma ligação entre estrutura e evolução, 

isto é, a estrutura química das biomoléculas tem sido conectada ao processo 

evolucionário que as originaria. A informação evolucionária armazenada nos 

12 pares de bases que constituem os diferentes aminoácidos já está permi

tindo identificar g rupos químicos funcionalmente interessantes. Foi bem-

sucedida a pr imeira modelagem da conformação estrutural de proteínas, 

valendo-se de dados de seqüenciamento, usando informação evolucionária, 

dando início ao desenho racional de biomoléculas, por meio do qual a fun

ção é racionalmente desenhada. Os conhecimentos sobre a catalise, por exem

plo, estão em pleno florescimento. U m a hipótese é que a função catalítica 

teria tido como origem coleções de seqüências aleatórias de RNA, na 'sopa 

primordial ' . 4 

EM BUSCA DOS ELOS ENTRE O ARQUÉTIPO DO GENOMA Ε A 

PROPOSTA DE UMA EPIDEMIOLOGIA DA COMPLEXIDADE 

Assim como Almeida Filho (1997), pensamos que a epidemiologia, no 
Brasil, está precisando respirar o ar fresco de novos tratamentos teóricos e 

metodológicos. Esta guinada é essencial para configurar uma nova identida

de acadêmica para a epidemiologia e assegurar a superação da atual crise de 

crescimento em que se encontra mergulhada. 

Afinal, a história nos conduziu a um cenário que nos obriga a refletir 

sobre o novo paradigma científico que emerge da pesquisa biomédica, no 

qual o ser humano consegue remodelar a plasticidade molecular das estrutu

ras vivas e está prestes a deter um conhecimento inédito sobre os sistemas 

vivos complexos. 

Sem dúvida, a humanidade está renovando seus conhecimentos sobre 

as estruturas vivas, sua organização, as relações entre seus componentes e 

ampliando a capacidade de predizer comportamentos. Estas transformações 

inserirão, com certeza, a racionalidade epidemiológica nesta nova racionali¬ 

4 Para informações atualizadas a esse respeito, ver os Anais do Simpósio Internacional "Da Geração 
Espontânea à Evolução Molecular" do Ano Pasteur. Rio de Janeiro: Institut Risteur/Fiocruz, fev. 
1995. 



dade científica. É, pois, muito provável que, em breve, venhamos a teste

munhar a substituição radical, na epidemiologia, dos modelos reducionistas 

deterministas pela s íntese/anál ise/s íntese dos sistemas adaptativos comple

xos. Afinal, os sistemas vivos — sejam eles os tecidos, os organismos, comu

nidades, ecossistemas - constituem, talvez, os mais ricos exemplos da com

plexidade organizada. 

Esta tendência é assegurada e amplificada pelo espetacular poder compu

tacional já disponível para cada pesquisador. Acreditamos que este poder, conju

gado à possibilidade de operar em redes globais de comunicação, por estar, por si 

mesmo, abrindo oportunidades sem precedentes para a bioinformática, também 

descortinará novos desafios para a racionalidade epidemiológica. 

Alguns autores, entretanto, pensam com ceticismo que, apesar de a gené

tica molecular estar dando um novo impulso ao desenvolvimento de modelos 

filosóficos de causas e obrigando à concepção de novos desenhos de estudos 

epidemiológicos e de técnicas analíticas, isso não acarretará necessariamente 

uma mudança nos seus atuais modelos teóricos (Struchiner, 1994:285-319). Para 

outros, a genética molecular estaria apenas renovando as visões reducionistas 

que subordinam tudo quanto é humano à hereditariedade genética e também 

estaria aproximando-se, perigosamente, do darwinismo social. 

De acordo com essas visões pessimistas, estaríamos, mais uma vez, 

diante de um mero reducionismo explanatório, tentando explicar toda a bio

logia pela genética ou por interações físico-químicas. Só que agora o velho 

reducionismo explanatório estaria sendo levado ao seu momento extremo, 

por força deste ultratecnicismo que se processa na biologia. 

Não pensamos assim. A expectativa é que, entre nós, as discussões 

sobre este novo arquétipo não se reduzam à produção de textos enfadonhos, 

excessivamente teóricos, retomando a velha e superada controvérsia do pri

mado das causas externas ou das internas. Afinal, os graves dilemas éticos 

suscitados pelos projetos do genoma humano e da diversidade humana, os 

desafios da regulamentação voltada para a problemática da biossegurança, 

os impactos sobre os custos do desenvolvimento de novas drogas e vacinas, 

as disputas em torno dos aspectos comerciais da propriedade intelectual, 

sobretudo no capítulo dos direitos patentários, são algumas das muitas con

trovérsias que se vão descortinando internacionalmente com a emergência 

das modernas biotecnologias e de suas aplicações em saúde e que vão intro

duzindo a complexidade no panorama científico contemporâneo. 



O novo arquétipo do genoma está descortinando os mais instigantes 

dilemas e desafios para o projeto médico social da epidemiologia, da saúde 

coletiva. U m desses desafios, talvez o maior de todos, é pensá-lo no terreno 

da dinâmica dos sistemas complexos não-lineares. Edgard Morin fez algu

mas observações sobre o tema: 

As extraordinárias descobertas da organização simultaneamente molecular e infor¬ 

macional da máquina viva conduzem-nos não ao conhecimento final da vida, mas às portas do 

problema da auto-organização. 

Elucidando a base molecular do código genético, a biologia começa a descobrir o 

problema teórico complexo da auto-organização viva, cujos princípios diferem dos das nossas 

máquinas artificiais mais aperfeiçoadas. 

O princípio de explicação da ciência clássica não concebia a organização enquanto 

tal. Reconheciam-se organizações (sistema solar, organismos vivos), mas não o problema da 

organização. Hoje, o estruturalismo, a cibernética, a teoria dos sistemas operam, cada uma a 

sua maneira, avanços para uma teoria da organização, e esta começa a permitir-nos entrever, 

mais além, a teoria da auto-organização, necessária para conceber os seres vivos. (Morin, 

1 9 9 6 : 2 4 , 2 8 , 2 9 ) 

Finalmente, ao referir-se à necessidade de um princípio de complexi

dade, Morin (1996:30) afirma que este 

se esforça por abrir e desenvolver amplamente o diálogo entre ordem, desordem e organização, 

para conceber, na sua especificidade, em cada um dos seus níveis, os fenômenos físicos, 

biológicos e humanos. Esforça-se por obter a visão poliocular ou poliscópica, em que, por 

exemplo, as dimensões físicas, biológicas, espirituais, culturais, sociológicas, históricas daqui

lo que é humano deixem de ser incomunicáveis. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA FILHO, Ν. A Clínica e a Epidemiologia. 2.ed. Salvador: APCE/Abras¬ 
co, 1997 

ARREDONDO, A. Análisis y reflexion sobre modelos teóricos dei processo salud¬ 
enfermedad. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro, 8(3):254-261, 1992. 



BLUMENTHAL, D.; GLUCK, Μ. L.& WISE, D. Industrial support of university 
research in biotechnology. Science, 231:242-246,1986. 

CASKEY T. et al. HUGO Statement on the Patenting of DNA Sequences. Document of The 
Human Genome Organisation, 1995. 

DOSI, G.Technological paradigms and technological trajectories: a suggested 
interpretation of the determinants and directions of technical change. Research Policy, 
11:147-162, 1982. 

DREWS, J. Intent and Coincidence in Drug Research: the impact of biotechnology. Basel, 
Switzedand: Roche F.Hoffmann-La Roche, 1996. 

GLEICK, J. Caos. A criação de uma nova ciência. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1990. 

KAUFFMAN, S. A. The Origins of Order: self-organisation and selection in evolution. New 

York: Oxford University Press, 1993. 

LEWIN, R. Complexidade: a vida no limite do caos. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 

LORENZ, Ε. N.A Essentia do Caos. Brasília: Universidade de Brasília, 1996. 

MAINZER, K. Thinking in Complexity. The complex dynamics of matter, mind, and mnkind. 

Germany: Springer-Vedag, 1994. 

MARQUES, Μ. B. Ciência, Tecnologia, Saúde e Desenvolvimento Sustentado. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 1991. (Série Política de Saúde n° 11). 

MARQUES, Μ. B. Patenting life: foundations of the Brazil-United States controversy. 
Rio de Janeiro: Fiocruz/NECT, 1993. (Série Política de Saúde n°13). 

MAZZAFERO, V E. Epidemiologia como conocimiento básico In: La Formation 

en Epidemiologia para el Desarrollo de los Servidos de Salud. Washington, D.C.: OPAS, 

1987. (Série Desarrollo de Recursos Humanos n° 88). 

MORIN, E. Ciência com Consciênda. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. 

NAJERA, E. Investigation y desarrollo profesional In: La Formation en Epidemiologia 

para el Desarrollo de los Servidos de Salud. Washington, D.C.: OPAS, 1987. ( Série Desar

rollo de Recursos Humanos n° 88). 

PESSIS-PASTERNAK, G. Do Caos à Inteligência Artificial: quando os cientistas se 

interrogam. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1992. 

POSSAS, C. A. Prioridades sanitárias, ciência e tecnologia. In: I CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE CIÊNCIA Ε TECNOLOGIA EM SAÚDE. Anais... Brasília, 1994. 

POSSAS, C. A.& MARQUES, Μ. B. Health transitions and complex systems: a 
challenge to prediction? In: WILSON, Μ. E ; LEVINS, R. & SPIELMAN, A. (Orgs.) 
Disease in evolution: global changes and emergence of infectious diseases. Annals of 
the New York Academy of Sciences, 740:285-296, 1994. 



POSSAS, M. L. Em direção a um paradigma microdinâmico: a abordagem 

neo-schumpeteriana In: Ensaios sobre Economia Política Moderna: teoria e história do pensa

mento econômico. São Paulo: Marco Zero, 1989. 

PRIGOGINE, Y. & STENGERS, I. Entre o Tempo e a Eternidade. São Paulo: Com

panhia das Letras, 1992. 

SANTOS, B. S. Introdução a uma Ciência Pós-Moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989. 

SCHRAMM ER. & CASTIEL L.D. Processo saúde/doença e complexidade em 

epidemiologia. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro, 8(4):379-390, 1992. 

SCHRAMM, F. R. A Terceira Margem da Saúde: ética natural, complexidade, crise e responsa

bilidade no saber-fazer sanitário. Brasília: Universidade de Brasília, 1996. 

STRUCHINER, C. Debate sobre o artigo de Castiel. Cadernos de Saúde Pública. Rio 

de Janeiro, 10 (3):285-319, 1994. 

TARRIDE, Μ. I. Complejidad y sistemas complejos. História, Ciências, Saúde — Man¬ 

guinhos, 1(3), 1995. 

TARRIDE, Μ. I. Saúde Pública: uma complexidade anunciada. Rio de Janeiro: Editora da 

Fundação Oswaldo Cruz. (no prelo) 

TZOTZOS, G. Biotechnology R&D Trends: science policy for development Annals 

of the New York Academy of Science, New York, 700, 1993. 

WEINSTEIN, J. N. et al. An information-intensive approach to the molecular 

pharmacology of cancer. Science, 275:343-349,1997. 


