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III.2

Enfoque Ecossistêmico de
Saúde e Qualidade de Vida

Maria Cecília de Souza Minayo

Não, não haverá para os ecossistemas aniquilados
Dia seguinte

O ranúnculo da esperança não brota
No dia seguinte

A vida harmoniosa não se restaura
No dia seguinte

O vazio da noite, o vazio de tudo
Será o dia seguinte

Carlos Drummond de Andrade

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Introdução

O objetivo deste texto é apresentar o enfoque ecossistêmico de saúde como uma
das possibilidades de construção teórico-prática das relações entre saúde e am-
biente nos níveis microssociais, dialeticamente articulados a uma visão ampliada
de ambos os componentes. Considero a proposta aqui apresentada uma forma
de resposta à desafiante indagação sobre como fazer a reviravolta do paradigma
antropocêntrico e de dominação que, a partir do uso predador dos espaços
ambientais, tem provocado a própria destruição dos projetos humanos de vida
saudável. Para fazê-lo, usarei essa proposta teórico-metodológica que vem sen-
do construída no Canadá e nos Estados Unidos, com irradiação por várias regi-
ões do mundo. Tal proposta tem seus fundamentos provenientes de perguntas e
tentativas de respostas a problemas concretos de qualidade de vida, juntando a
reflexão de cientistas, da sociedade civil e de gestores públicos (Association Ca-
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nadienne de Santé Publique,1992; Conseil Canadien de l’Environment, 1996;
Forget & Lebell, 2001). O modelo ecossistêmico une três reflexões simultâneas,
a de saúde e a de ambiente tendo, como processo mediador, as análises das
condições, situações e estilos de vida de grupos populacionais específicos.

Portanto, por convicção e para efeitos deste trabalho, quando nos referi-
mos à questão do enfoque ecossistêmico de saúde, os marcos positivos que
compõem o campo semântico da reflexão podem ser resumidos nos termos
sustentabilidade ecológica, democracia, direitos humanos, justiça social e qualidade de vida.
Do ponto de vista da ação, a referência é o engajamento em transformações que
visem à sustentabilidade social. O lado problemático e negativo dessa direção é
o que revela a persistência e o aprofundamento das desigualdades sociais e da
degradação ecológica, questões históricas e estruturais fortemente articuladas a
obstáculos econômicos, culturais e morais que dificultam o avanço da cidadania e
da qualidade de vida (Minayo et al., 2000). Na verdade, toda a novidade da reflexão
ambiental, a partir do final do século XX, coloca em xeque as definições instru-
mentais do conceito de desenvolvimento como crescimento econômico, centrado apenas nas
possibilidades de aumento do dinamismo da produção de riquezas e da melhoria
dos índices de produtividade. Neste texto, a compreensão subjacente à proposta
do enfoque ecossistêmico de saúde envolve a direção, o sentido e, sobretudo, o conteúdo
do crescimento, fazendo a diferença entre os fatores econômicos e o desenvolvimen-
to como liberdade, para usar uma expressão de Amartya Sen (2000).

Outro conceito subjacente ao enfoque ecossistêmico de saúde é o de ‘qua-
lidade de vida’ como possibilidade de realização e utopia. Ele se funda na com-
preensão de um processo de construção de novas subjetividades pela participa-
ção em projetos de mudanças, em uma ótica de desenvolvimento sustentável e
de cumplicidade com as gerações presentes e futuras. Embora existam tentati-
vas de quantificar indicadores que poderiam focalizar o seu significado, na ver-
dade, a definição de qualidade de vida aqui apresentada é eminentemente qualitati-
va: é como se fosse uma medida que juntasse, ao mesmo tempo, o sentimento
de bem estar, a visão da finitude dos meios para alcançá-lo e a disposição para,
solidariamente, ampliar as possibilidades presentes e futuras. Portanto, da mes-
ma forma que a noção de saúde, qualidade de vida, dentro do enfoque ecossistê-
mico, é como um guarda-chuva onde estão ao abrigo nossos desejos de felicida-
de; nossos parâmetros de direitos humanos; nosso empenho em ampliar as fron-
teiras dos direitos sociais e das condições de ser saudável e de promover a saúde.
É isso que os autores (Minayo et al., 2000) discutem em um texto introdutório
da revista temática Qualidade de Vida e Saúde, mostrando que, quanto mais apri-
morada é a democracia, mais ampla é a noção do grau de bem-estar que a soci-
edade pode atingir e de compreensão do compartilhamento necessário dos bens
naturais, materiais e culturais.
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Pensando na realidade nacional, desde a grande conferência global sobre
meio ambiente chamada Rio- 92, o discurso sobre as relações entre saúde, ambi-
ente e qualidade de vida mudou muito no Brasil. A prática, nem tanto, embora
esforços esparsos, que refletem muita dedicação e profundidade teórica e políti-
ca, apresentem resultados concretos. Um dos grandes problemas ainda hoje
enfrentados é a própria conceituação da questão ecológica. Ela se diferencia
radicalmente dos temas de estudo tradicional, pois requer juntar disciplinas e
articular teoria e prática; e coloca, à mesma mesa, cientistas, atores do mundo da
vida e gestores do Estado. A busca por aprofundar conceitos no encontro das
áreas de saúde e ambiente é crucial, pois quando uma definição das relações
entre elas se produz, sua decodificação na prática tem conseqüências reais, tanto
para a natureza quanto para a população viva que a habita, sejam vegetais, ani-
mais ou gente.

Na área da saúde, as abordagens mais globais do ponto de vista ecológico
são muito recentes, datando do final dos anos 70, quando tanto ambientalistas
quanto sanitaristas, tanto investigadores quanto gestores começaram a perceber
a necessidade de integrar mais suas ações e suas abordagens em favor da quali-
dade de vida de populações concretas. De um lado, foi crescendo a convicção de
que não pode haver desenvolvimento sustentável sem levar em conta os seres
humanos e sua vida no ecossistema. De outro, foi se firmando a certeza de que
a relação entre componentes vivos e inertes do ecossistema, além de ser extre-
mamente complexa, tem repercussões reais e profundas sobre as formas de vida
presente e futura. Portanto, se queremos compreender o impacto da atividade
humana sobre o ambiente e sobre a saúde, é necessário criar estratégias especí-
ficas que, a partir de conhecimentos disciplinares e práticas setoriais, caminhem
para uma abordagem transdisciplinar.

A apresentação, neste estudo, da proposta de enfoques ecossistêmicos da saúde
humana não tem a pretensão de dar solução para o dilema de articulação entre
saúde & ambiente, assunto complexo e controverso que, apesar de todos os
esforços, continua se afigurando de forma difusa, imprecisa e muito mais retóri-
ca do que consistente, tanto teoricamente como na prática. Mesmo porque ex-
tensas críticas têm sido feitas à proposta que aqui apresentamos (Silva, 2001;
Barreto; 2001). Mas proponho-me a descrever e introduzir a reflexão sobre al-
guns caminhos de possibilidades, dentre os muitos que vêm sendo tentados, por
meio de estratégias integradoras de abordagem de problemas reais, complexos e
passíveis de solução. Nesses exemplos, geralmente se articulam os dois campos
teóricos, saúde & ambiente, com ações transformadoras.

Nesses dez anos que sucederam ao grande encontro dos povos no Rio de
Janeiro para repensar sua relação com a natureza e entre si, na área de saúde foi
crescendo a consciência ambiental e, ao mesmo tempo, foram se firmando al-
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guns princípios dessa relação: princípios esses quase todos aportados do movi-
mento ambientalista. Dentre os mais essenciais, destacam-se: a necessidade de
compreender as questões globais e de atuar localmente, de tal forma que qual-
quer intervenção seja assumida principalmente pela população sobre a qual inci-
dem os problemas e, em segundo lugar, a importância de ter em conta os papéis
diferenciados entre homens e mulheres nas relações com a natureza e o ambien-
te, o que permite atitudes e práticas específicas nos processos de manejo ambi-
ental e intervenção sócio-sanitária.

Ficou muito claro para todos os que, do ponto de vista individual e coletivo,
nas práticas cotidianas, sociais e políticas, foram se engajando na questão ambi-
ental, que a metodologia científica e de ação prática deve contemplar conheci-
mentos técnicos e envolvimento do mundo da vida. Sem essa postura, o proces-
so de construção do desenvolvimento sustentável tende a ser ou só ideológico,
ou só teórico, propiciando visões estáticas que impedem o uso correto dos bens
naturais. Ou, ao contrário, reafirma práticas dominadoras e depredadoras, cujos
resultados afetam mesmo os que hoje as ignoram, mas serão prejudicados por
suas conseqüências no futuro.

Os Antecedentes do Enfoque Ecossistêmico da Saúde

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Humana

Nos últimos 30 anos, vários enfoques têm sido propostos para explicar as
complexas relações entre os ambientes em que a vida cotidiana acontece e onde
se realizam os padrões de qualidade de vida que determinada sociedade atinge, a
partir de sua estrutura social, econômica, política e de sua organização do setor
saúde. Uma das mais expressivas abordagens é o chamado modelo Lalonde (1974),
adotado pelo governo canadense como base do sistema de saúde pública daque-
le país a partir do final da década de 70. Em sua organização, leva em conta: 1) o
espaço biofísico; 2) os fatores sociais, aí incluídos os aspectos econômicos e
estruturais; 3) os atributos individuais que se expressam nos estilos de vida e 4)
a bagagem genética. Tal modelo parte do entendimento de cada um desses com-
ponentes como sendo intrinsecamente relacionados uns aos outros – mas guar-
dando sua especificidade – justamente porque cada qual atua como modulador
dos efeitos dos diferentes agentes de causação das enfermidades ou de promo-
ção da saúde.

Essa visão complexa da saúde enquanto um bem social, um investimento
da ciência e tecnologia, uma construção coletiva da cultura foi consubstanciada
na importante Conferência Mundial de Saúde realizada em 1986, não por casu-
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alidade, em Otawa, no Canadá (Brasil. Ministério da Saúde, 1996). Esse evento
seminal, cuja base de pensamento era o modelo quadridimensional do sistema
de saúde canadense, visou, sobretudo, a propor estratégias que incluíssem cuida-
dos ambientais, busca de qualidade dos sistemas de suporte concretizados nos
serviços de saúde, incentivo a iniciativas de responsabilidade pessoal na prevenção
de agravos e promoção de comportamentos, atitudes e práticas saudáveis.

A reunião de Otawa teve uma importância fundamental, pois sua proposta
rompeu a clássica divisão que tradicionalmente vem separando a saúde pública
da clínica; e o papel do Estado da responsabilidade dos indivíduos. Essa mudan-
ça de olhar e direção da ação passou a exigir dos profissionais de saúde, que a
assumiram como nova forma de pensar e gerir o setor saúde, uma abordagem
mais compreensiva dos diferentes determinantes na complexa produção dos
padrões sanitários e das enfermidades, indo além das explicações reducionistas
consagradas no paradigma flexneriano e no tradicional enfoque biologicista.

Também no Brasil, no mesmo ano da Conferência Mundial de Otawa, ocor-
reu a VIII Conferência Nacional de Saúde (Brasil, 1986), sendo ela igualmente
considerada marco fundador de uma nova concepção para a qualidade de vida
no país, na medida em que proclamou a saúde um direito do cidadão e ampliou
e politizou seu conceito, nele incluindo a visão social dos determinantes dos
processos de adoecimento ou de um modo de existência saudável. Porém, dife-
rentemente do grande evento mundial ocorrido no Canadá, que entrou no mé-
rito da formulação de uma nova filosofia, essa conferência visou, sobretudo, à
formulação de propostas para a reestruturação financeira, organizacional e ins-
titucional do setor público de saúde, com três objetivos principais: 1) transferir
a responsabilidade da prestação da assistência à saúde do governo da União para
os governos locais; 2) consolidar o financiamento e a provisão de serviços pú-
blicos de saúde, orientando-os para a eqüidade, a universalidade e a integralidade
da atenção; 3) facilitar a participação efetiva da comunidade no planejamento e
controle do sistema de saúde. Esse marco de reforma consolidou suas bases
jurídico-institucionais na Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988a e b) e nas
leis subseqüentes (Minayo, 2001).

Talvez pela necessidade de dar ênfase à politização desse bem social inalie-
nável que é a saúde, frente a um acelerado processo de mercantilização da medi-
cina hospitalocêntrica hegemônica no país, a proposta de reforma brasileira in-
sistiu pouco nos aspectos de responsabilidade individual e ressaltou os condici-
onantes sociais e a necessidade do controle social sobre o sistema. Saúde é assim
definida:

resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio
ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da
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terra e acesso aos serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das
formas de organização social de produção, as quais geram grandes
desigualdades nos níveis de vida. Brasil, 1986)

Talvez, pela abrangência dos temas contidos na definição, e pela necessida-
de premente de realização de transformações organizacionais, o texto da Confe-
rência remeteu apenas ao setor da ciência e tecnologia as questões de desenvol-
vimento da biologia que tanto interferem no cotidiano dos cidadãos. Por isso,
também, realçou muito mais as relações entre saúde e condições de vida e muito
menos, o componente ambiental. Apesar dessa crítica, é preciso assinalar que o
texto da VIII Conferência chama atenção, especificamente, para as relações en-
tre saúde e saneamento básico, dentro da linha clássica do sanitarismo histórico.
É que no Brasil, a falta de infra-estrutura básica segue, pari passu, o mapa das
carências provocadas pelos problemas da desigualdade social.

A seguir, podem-se visualizar os três modelos apresentados simultanea-
mente no tempo histórico, cujos enfoques vêm exigindo correções, a partir da
Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, denominada Rio-92.

Figura 1 – Propostas ampliadas de saúde

Lalonde, 1974 Carta de Otawa, 1986 8a Conferência Nacional
de Saúde, 1986

É importante assinalar que as mudanças de pensamento e ação trazidas,
sobretudo, a partir do modelo Lalonde, da Conferência de Otawa e da VIII
Conferência de Saúde do Brasil encontram raízes já na metade do século XIX,
quando grandes nomes da medicina como Salomon Neuman, Rudolf  Virchow,
Jules Guérin, William Farr (Nunes, 1985) tornaram-se arautos da politização do
conceito de saúde, articulando-o com a questão social, com a problemática do
saneamento básico e com a formulação de políticas. Esses líderes, portadores de
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um pensamento revolucionário para sua época – seus documentos datam todos
de 1848 – entendiam que o estado deveria intervir ativamente na solução dos
problemas de saúde. Apenas como exemplo, cito aqui, com base em Waltners-
Towes (2001), as conhecidas recomendações de Virchow ao governo prussiano,
em relação à epidemia de tifo que varreu o país em 1848: 1) reforma política e
descentralização das responsabilidades para os governos locais; 2) educação; 3)
reforma econômica; 4) reforma agrícola, incluindo o desenvolvimento de coo-
perativas; 5) construção de estradas; 6) obrigatoriedade, para os professores e
médicos, de falarem a língua da população.

A chamada Revolução Bacteriana, que tantos benefícios trouxe à humani-
dade, teve, no entanto, como efeito colateral, o retrocesso no pensamento da
medicina social, efeito que contamina até hoje, a mentalidade da maioria de
nossos colegas das áreas biomédicas. Os mais importantes pesquisadores da
segunda metade do século XIX, que se dedicaram à bacteriologia, imaginavam
que as descobertas da biologia provocariam o desaparecimento “das considera-
ções sociais e reflexões sobre políticas sociais” (Nunes, 1985:34). Ou seja, imbu-
ídos das posturas positivistas de então, acreditavam que, na medida em que a
ciência e a técnica se impusessem, fariam desaparecer os discursos políticos ide-
ológicos, por causa da força em si das soluções que trariam. A ênfase da ação e
da pesquisa médica se voltou para debelar as doenças infecciosas agudas por
meio da imunização; para descobertas de doenças (como entidades) biologica-
mente definidas e para a utopia de erradicação de todas as enfermidades. Só a
partir da Segunda Guerra Mundial, o pensamento social sobre a saúde retomou
a força motriz que teve na segunda metade do século XIX, a ponto de fazer
parte de agendas políticas e planos de gestão governamentais.

O esforço de formular propostas concretas que visassem a estreitar a rela-
ção entre saúde e ambiente se evidenciou na preparação da Rio-92, quando, no
relatório Brundtland (1987), a definição de desenvolvimento sustentável identificou o
papel dos seres humanos em relação ao ambiente e descreveu o impacto das
mudanças ambientais sobre a saúde e qualidade de vida das populações. A partir
da Rio-92, o relatório da United Nations Comission on Environment and De-
velopment (UNCED), propondo a Agenda 21 como plano de ação para o de-
senvolvimento sustentável, abrangeu a idéia de que as necessidades essenciais de
saúde das populações deveriam ser urgentemente focalizadas, dentro de um marco
que articulasse suas relações com os fatores ambientais aí considerados na sua
complexidade e inter-relações físicas, biológicas, químicas e sociais.

No mesmo documento está explícita a idéia de que é difícil atribuir causa a
apenas um elemento, no caso de qualquer doença, pois a saúde humana é influenci-
ada, não apenas por fatores específicos, mas pela interação entre eles. Essa interação cria
situações de risco tradicionais e modernos. Dentre os tradicionais são citados a
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contaminação da água e dos alimentos, a ausência de saneamento, a maior expo-
sição a vetores e a doenças, condições insalubres de moradia, fatores que cons-
troem modos de vida e são por eles construídos, propiciando altas taxas de
mortalidade infantil e vários tipos de morbidade. Dentre os riscos modernos
mencionam-se as práticas de cultivo intensivo de alimentos e monoculturas, o
uso crescente de fontes de energia mineral, a poluição do ar, da água e do solo
por produtos químicos, provocando a incidência de enfermidades como o cân-
cer, as doenças do coração, dentre outras. O documento enfatiza a relação entre
saúde e ambiente, chamando atenção para o fato de que, no mundo em geral,
mas especialmente nos países subdesenvolvidos, unem-se, a favor da precariza-
ção da saúde, vários e combinados fatores: a falta de saneamento básico; a água
e os alimentos de baixa qualidade; a poluição do ar; o uso desordenado de pro-
dutos químicos; o manejo inapropriado do lixo. A esses se acrescentam os no-
vos problemas configurados nas mudanças ambientais globais, provocadas pe-
las crescentes intervenções humanas na natureza e na sociedade, como as climá-
ticas e a destruição da camada de ozônio; e as sociais, provenientes das migra-
ções, do aumento demográfico, da ampliação dos meios e das formas de comu-
nicação, dos conflitos de territórios e da exacerbação da violência social. A emer-
gência e re-emergência de uma série de enfermidades e o aumento de outras
ressaltam os desequilíbrios provocados pelo paradigma da dominação antropo-
cêntrica da natureza e da dominação econômica de classes, grupos e países ame-
açando a saúde de todos os seres vivos e mais particularmente do ser humano.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Enfoque Ecossistêmico

O casamento da idéia de ecossistema & saúde humana, compondo a pro-
posta de enfoque ecossistêmico da saúde humana, é fruto de preocupações práticas.
Nasceu com a observação e a consciência ecológica de americanos e canadenses
em relação à área dos Grandes Lagos, que dividem Canadá e Estados Unidos e
contêm 21% das reservas de água doce do mundo. Pois bem, as margens desses
Grandes Lagos foram invadidas por projetos agrícolas e industriais que flores-
ceram acompanhando a época do acelerado progresso econômico americano
do norte de após Segunda Guerra Mundial, quando ainda era hegemônica no
mundo, a idéia de que o ecossistema seria capaz de assimilar todos os processos
de dominação humana sobre a natureza. A partir da ampliação e do aprofunda-
mento da consciência ambiental na década de 70, oficialmente, estudos começa-
ram a ser realizados por uma comissão criada por ambos os governos, denomi-
nada International Joint Comission of  Great Lake (1978), diagnosticando a in-
tensa exploração econômica do espaço sócio-político-cultural-ambiental e o pro-
cesso de deterioração ecológica e de ameaça à saúde das populações que aí habi-



. 181 .

tavam. Esses estudos evidenciaram, com grande clareza, a insuficiência teórica
unidisciplinar para a compreensão das dimensões dos problemas gerados pelo
uso descontrolado da água e do solo e das propostas de solução, levando a que
o grupo passasse a integrar análises geradas individualmente e a chamar para as
discussões das soluções, a sociedade civil. Criaram-se, assim, estratégias trans-
disciplinares e participativas de abordagem da problemática que afetava toda
essa privilegiada região. Dessa maneira iniciou-se o que hoje se denomina aborda-
gem ecossistêmica, da qual falamos aqui, cujo desenvolvimento passa por conheci-
mentos específicos e integração de atores e de abordagens; de disciplinas e de
setores; de cientistas, de autoridades reguladoras, de políticos e gestores; de to-
dos eles com o público em geral e com a sociedade civil organizada.

O Enfoque de Ecossistemas em Saúde Humana está fundamentado na constru-
ção de nexos que vinculam as estratégias de gestão integral do meio ambiente
(ecossistemas saudáveis) com uma abordagem holística e ecológica de promo-
ção da saúde humana. O objetivo desse enfoque é desenvolver novos conheci-
mentos sobre a relação saúde & ambiente, em realidades concretas, de forma a
permitir ações adequadas, apropriadas e saudáveis das pessoas que aí vivem. De
tal forma que ciência e mundo da vida se unam na construção da qualidade de
vida através de uma melhor gestão do ecossistema e da responsabilidade coleti-
va e individual sobre a saúde.

O termo ecossistema primeiro foi descrito por Arthur Tansley em 1935 para
se referir a um conjunto de organismos vivos e inertes, que ocupam um mesmo
lugar (Forget & Lebell, 2001). A definição dessa noção continua objeto de con-
trovérsia. Para efeitos práticos, considera-se que, em determinado espaço, no
mínimo, existam organismos vivos interagindo com seu ambiente físico para
que esse seja definido como um ecossistema. A citada Joint Comission of  Scien-
tists of  Great Lakes (1978) descreve o termo ecossistema como um conjunto de
ar, água, solo e organismos vivos, interagindo em determinado espaço. Todos os
estudiosos que vêm seguindo a proposta ecossistêmica para a saúde humana
mostram que o limite do espaço e do universo de seres vivos e inertes que nele
se circunscreve sempre será arbitrário, uma vez que ambos existem em relação
aos sistemas que o circundam. Ou seja, não há um ecossistema sobre o qual se
possa aplicar uma definição. Mas os atores que nele atuam, sejam investigadores
ou gestores, devem assumir a responsabilidade de defini-lo, de acordo com os
objetivos de mudança e intervenção, sempre levando em conta que o espaço
delimitado sempre está dentro de sistemas maiores (Forget & Lebell, 2001).
Portanto, a noção de ecossistema é usada muito mais como uma unidade analí-
tica do que como uma entidade biológica.

Como referem Sabroza & Waltner-Toews (2001), o binômio saúde-doença
se constitui como um processo coletivo, portanto, é preciso recuperar, nesse
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coletivo, o sentido do ‘lugar’ como o espaço organizado para análise e interven-
ção, buscando identificar, em cada situação específica, as relações entre as con-
dições de saúde e seus determinantes culturais, sociais e ambientais, dentro de
ecossistemas modificados pelo trabalho e pela intervenção humana.

No desenho a seguir podemos visualizar o modelo de atuação insustentável
e, logo depois, a proposta alternativa. O primeiro ressalta o enfoque tradicional
em que toda a ênfase é dada à economia em detrimento do ambiente e da comu-
nidade. Na segunda, evidencia-se a ação de cientistas e militantes ambientalistas
na busca de interação entre ambiente, comunidade e economia.

Figura 2 – De um modelo economicista para um modelo ecossistêmico

Fonte: Forget & Lebell, 2001.

A abordagem clássica de uso dos recursos naturais dá grande ênfase
aos fatores econômicos e muito pouca ao ambiente e à comunidade.

A abordagem  ecossistêmica valoriza igualmente os três componentes.
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O uso da abordagem ecossistêmica, no trato das questões de saúde, se apóia
em uma hipótese central: de que sua melhor gestão pode contribuir positiva-
mente para reduzir o aparecimento e a transmissão de enfermidades. Este uso
parte de alguns pressupostos:

• de que existe uma interação dinâmica entre os diversos componentes do
ecossistema e o bem estar da saúde humana;

• de que projetos interdisciplinares que integram análises de gênero e mé-
todos participativos, para compreensão da realidade e para geração de
ações de transformação, podem resultar em investigações mais precisas
e propiciar a promoção de melhorias nos padrões de saúde humana e do
meio ambiente;

• de que a articulação entre os componentes da saúde e do ecossistema
requer novas metodologias para avaliação de impacto.

E tem alguns desafios metodológicos fundamentais:
• colocar ambas, a saúde pública/coletiva e a individual, dentro de um

enfoque ecossistêmico;
• colocar um enfoque ecossistêmico dentro do pensamento e das práticas

da saúde pública/coletiva e individual;
• mudar o enfoque linear de diferentes perspectivas disciplinares para um

enfoque dinâmico de interação;
• integrar dados e indicadores quantitativos e qualitativos;
• exercitar a transdisciplinaridade;
• integrar o conceito de gênero nos fundamentos do método;
• integrar a participação de todos os agentes sociais envolvidos no pro-

blema em análise, seja porque realizam, seja porque sofrem com as in-
tervenções ambientais e os problemas de saúde.

A essas questões metodológicas cruciais, reúnem-se outras de caráter mais
operativo que viabilizam respostas aos problemas teóricos e práticos centrais:

• mapear e promover a história das interações que provocaram ou provo-
cam a degradação ambiental e os prejuízos à saúde, com sua riqueza de
elementos e o momento atual de sua apresentação;

• delimitar o universo que seja a representação empírica de todos os pro-
blemas a serem estudados;

• realizar como diagnóstico, em tempos diferenciados e sincronizados,
uma análise técnica, específica e disciplinar dos diferentes componentes
do problema: sociologia e antropologia da situação com recorte de gê-
nero, incluindo fatores históricos, econômicos, culturais, sociais, de exer-
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cício do poder, da atividade produtiva e reprodutiva; perfil epidemioló-
gico da população; estudo de fatores biológicos, geofísicos, químicos ou
outros;

• criar instrumentos práticos e participativos de exercício de transdiscipli-
naridade, transetorialidade e transfatorialidade;

• promover, na investigação, a participação das pessoas comuns que vi-
vem os problemas ambientais e de saúde no seu cotidiano, como ação
fundamental e imprescindível;

• considerar o conceito de participação social como muito mais amplo que o
de participação comunitária, pois a investigação deve incluir os gestores
públicos, os políticos, os empresários e todos os outros atores, individu-
ais e coletivos, que têm a ver, direta ou indiretamente, com o problema.
O estreitamento da idéia de participação comunitária ao grupo que visivel-
mente sofre os problemas de saúde provocados por intervenções de-
predadoras do meio ambiente acaba por provocar a culpabilização das
vítimas. Pois tende a reduzir a elas, a responsabilidade das soluções.
Quando, na verdade, as situações que sofrem e vivenciam – mesmo que,
indiscutivelmente, tenham sua colaboração na dinâmica dos fatores que
as acirram ou contribuam para a solução dos problemas - são proveni-
entes de questões muito mais complexas e amplas que, geralmente, in-
cluem grupos de poder e interesses econômicos.

Donna Mergler (2001), uma das entusiastas investigadoras que usam o
modelo ecosystem approach to human health em suas pesquisas, em uma comunica-
ção oral, comparou as vantagens da abordagem:

no enfoque de tipo ‘expert’, o pesquisador fica pouco tempo no campo; não
cria estruturas permanentes, não produz integração, e quando muito volta
para devolver à população os resultados de suas descobertas”. Ao invés, a
proposta ecossistêmica inclui “cientistas, estudantes e população, favorecendo
a transferência de tecnologia, a posse, por outras pessoas, das descobertas da
investigação, a formação de recursos humanos, a criação local de laboratórios
de pesquisas e a integração entre ciência e mundo da vida.

A autora, na mesma oficina de projetos, chamou atenção para o fato de que
o acompanhamento interdisciplinar e processual que as pesquisas, dentro do
referido modelo ecossistêmico exigem, permite perceber, por exemplo, a deteri-
oração e os riscos à saúde como um contínuo. Essa percepção, que não coincide
com a visão habitual na prática dos profissionais de saúde, permite realizar a pre-
venção e o acompanhamento dos problemas na prática cotidiana. Para visualizar
essa linha de segmento, sugere a figura de uma pirâmide, na qual a população
possa ser avaliada em escala e não apenas na visão bipolar enfermos contra sãos.
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Figura 3 – Proposta de vigilância progressiva (2001)

Fonte: Mergler, 2001.

Embora ainda em construção, vários pesquisadores vêm trabalhando na
aplicabilidade e aprimoramento do enfoque ecossistêmico da saúde humana, e aqui
daremos alguns exemplos, como o caso de Forget & Lebel (2001), do Instituto
de Pesquisa e Desenvolvimento do Canadá, que trabalham na construção do
modelo. Donna Mergler, da Universidade de Montreal, e Jean Remy Guimarães,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudam e acompanham o caso da
contaminação por mercúrio na Amazônia (2001). Mario Henry Rodriguez e Juan
Eugênio Hernandez, do Instituto Nacional de Saúde Pública do México, pes-
quisam e atuam em relação à malária e à substituição do DDT (2001). Amy
Morrison, da Universidade da Califórnia, investiga e atua sobre vigilância e con-
trole de dengue em Iquitos, no Peru (2001). Houénou & Houénou-Agbo (2001)
trabalham num projeto de desenvolvimento e saúde na costa sudoeste da África.
Muitas experiências estão sendo feitas na Ásia e na África, evidenciando a im-
portância desse tipo de estratégia que liberta a idéia da articulação entre saúde e
ambiente dos modelos reducionistas ou apenas das pautas dos discursos políticos.
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Aqui no Brasil, além do projeto na Amazônia, já citado, alguns outros poderiam
ser nomeados, dentre os quais, o que tem a participação da bióloga e pesquisa-
dora da Fiocruz, Mariza Soares, em Guapimirim, no Rio de Janeiro (1998). São
novas formas de investigar que incluem, na sua práxis, articulação com movi-
mentos sociais, pessoas do povo como protagonistas, presença e ação do estado
visando a mudanças concretas nas relações com as condições ambientais e de
saúde. Por isso, esse conjunto complexo de atores não pode ser configurado
como de militância somente, porque também pesquisa. Não pode ser reconhe-
cido como ambientalista no sentido tradicional, porque atua no campo da saúde.
E não é uma equipe de saúde stricto sensu porque trata das causas contextuais da
geração das enfermidades.

Há outros grupos que trabalham teórica e praticamente em realidades mais
ampliadas, combinando abordagens de ecologia, de sistemas complexos, de teo-
rias sobre catástrofes e de teorias de hierarquias. Um deles é o Dirk Gently
Group, uma rede composta por pesquisadores que socializa informações acerca
dos problemas de tomada de decisões sob condições de complexidade e de
incerteza. Alguns dos investigadores que compõem essa comissão são reconhe-
cidos por seus escritos como Sílvio Funtowicz (1997), James Kay, (1999) Jerry
Ravetz (1997) e David Waltner-Toews. Realizam o cruzamento de vários estu-
dos em que, cada um, em sua especialidade, realiza e, junto com gestores, bus-
cam antecipar mudanças (sem prever com exatidão seu tempo ou sua natureza)
e criar respostas adaptativas ecossistêmicas: sempre de forma participativa entre
eles, autoridades locais e membros da sociedade civil que tenham a ver com o
problema tratado.

Do conjunto de experiências de que temos tomado conhecimento, pode-
mos deduzir que não existe um paradigma estabelecido como método científico
para esse enfoque. Todas as pessoas que estão atuando são consideradas cons-
trutoras desta fase de legitimação de abordagem por seus resultados. Aliás, For-
get & Lebell (2001), dois dos formuladores, consideram o enfoque ecossistêmi-
co de saúde uma metáfora para a ação teórico-prática muito mais que um novo
paradigma da ciência.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conclusões

Entendo, com vários autores (Silva, 2001; Barreto, 2001), que a abordagem
ecossistêmica da saúde humana não é uma ciência nova, no sentido do conceito khu-
niano e nem bachellardiano do termo. É, sim, uma ciência nova se assim se
concebe uma geração de conhecimentos que só poderia acontecer com a utiliza-
ção de uma abordagem metodológica como aqui está sendo proposta, que tam-
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bém não é nova: repercute o ethos do ambientalismo e do feminismo, em sua
maneira de envolver a todos os atores na geração de conhecimentos que alimen-
tam a prática e vice-versa. Estaríamos, assim, tentando praticar aquilo a que
Funtowikz & Ravetz (1997) denominam ciência pós-normal, referindo-se às abor-
dagens sobre questões ambientais que reúnem todos os atores sociais envolvi-
dos em intervenções apropriadas a um desenvolvimento saudável. Como lem-
bra Waltner-Toews (2001:7), “ainda quando a abordagem ecossistêmica não
obtém êxito quanto a metas específicas, exigências de comunicação aberta e
democrática, negociação e consciência ecológica justificam sua implantação”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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