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RESUMO

A epidemiologia consolidou-se como o estudo dos pro-
blemas de saúde, dos determinantes e distribuição das
doenças, bem como das alternativas de intervenção. A
sua tradição epistemológica inicia-se com Hipócrates e a
insalubridade dos ambientes, bem como com o desen-
volvimento das ciências biológicas. Essas vertentes influ-
enciaram as teorias da constituição epidêmica e
contagionista, cuja expressão mais importante foram os
conflitos teóricos do século XIX. A predominância foi do
contagionismo, transformado em teoria microbiana e,
depois, na unicausalidade das doenças, multicausalidade
e preventivismo etapista, sob influência do positivismo. A
contrapartida foi o desenvolvimento das concepções de
saúde coletiva e da epidemiologia social, que buscaram
resgatar as relações dialéticas entre saúde e sociedade.
Novas concepções metodológicas foram apresentadas,
contrapondo-se à causalidade estruturalista e agregando
a metodologia das ciências sociais. Buscaram-se recortes
sociais e étnicos nos estudos epidemiológicos para o de-
lineamento de perfis epidemiológicos dos vários segmen-
tos sociais. Neste estudo discute-se também a importân-
cia dos recortes socioculturais, com base no exemplo da
saúde indígena. Descreve-se o modelo de atenção à saú-
de indígena e sua relação com a saúde coletiva, salientan-
do-se as desigualdades em saúde percebidas nos indica-
dores quantitativos. Propõem-se estudos acerca dos perfis
epidemiológicos socioculturais dessas comunidades, a
partir da epidemiologia social. Na proposta, as relações
sociais e os aspectos culturais dessas comunidades rela-
cionados à sua situação de saúde são fundamentais. O
estudo espera contribuir para a necessária reflexão so-
bre as práticas no campo da saúde coletiva, indicando o
enfoque integral, com vistas ao suporte aos movimentos
sociais que objetivam uma saúde melhor.
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ABSTRACT

Epidemiology consolidated itself as the study of health
problems, of the determinants and distribution of
diseases, as well as the intervention alternatives. Its
epistemological tradition begins with Hippocrates and
the environment insalubrities, as well as the development
of biological sciences. These schools were the influences
on theories like the epidemic constitution and
contagionism, well known in the theoretical conflicts
during the nineteen century. The contagionism persisted,
as the microbial theory and, afterwards, in the unicausality
of the diseases, multicausality and stepped prevention,
under positivism influence. On the other hand, there
was a development of conceptions of collective health
and social epidemiology, that sought to rescue the
dialectical relations between health and society. New
methodological approaches were presented, to counteract
structuralist causation ideas, aggregating the methodology
of social sciences. They propose social-ethnic
segmentations in epidemiological studies in order to
clarify epidemiological profiles of several social groups. In
this study it is also discussed the importance of socio-
cultural sectioning, based on the example of the Indian
health situation. The specific health care program is
described, as well as its relations with collective health.
Strong inequalities are perceived from health quantitative
parameters. Studies to describe the socio-cultural
epidemiological profiles of these communities are
proposed, based on social epidemiology. To achieve this,
social relationships and cultural aspects related to their
health situation are fundamentals. This study aims to
contribute to the necessary reflection on practices in the
collective health field, suggesting the integral approach.
Thus, it aims to support social movements that seek a
better health.
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INTRODUÇÃO

A epidemiologia geralmente é definida de
acordo com a sua etimologia: “epi” igual a “so-
bre”; “demo” igual a população; e “logia” igual a
estudo. Foi usada pela primeira vez no início do
século XIX, atribuída à tradição espanhola e
possivelmente relacionada às várias epidemias
de varíola do período (BRASIL, 2001; ALDRE-
TE, 2004). Como definição geral de epidemio-
logia, vários autores apresentam como “o estu-
do da distribuição e dos determinantes dos es-
tados e eventos relacionados à Saúde em popu-
lações e à aplicação deste estudo ao controle
dos problemas de saúde” (LAST, 1983, apud
CASTIEL; RIVERA, 1983, p. 451).

Por outro lado, aproximadamente no ano
500 a.C., o médico grego Hipócrates teria
usado os termos endemia para doenças que
ocorrem em alguns locais e não em outros, e
epidemia para doenças que ocorrem em alguns
períodos e não em outros. Essas conotações
foram ajustadas, mas permaneceram na mo-
dernidade, ou seja, endemia significando a per-
manência previsível da doença numa área e
epidemia a ocorrência inusitada ou acima (em
termos de taxas) do esperado. Essa discussão
etimológica, no entanto, traz também os sig-
nificados e a conotação científica do campo
epidemiológico.

A questão pode ser abordada como uma
construção epistemológica, na esteira da tran-
sição das principais teorias sobre as doenças e
seus estudos, do século XIX ao século XX. A
tradição do período hipocrático, de estudar-se
a doença antes de conceituar-se a saúde per-
maneceu em grande parte, só modificando-se
muito depois, em meados do século XX. Mais
recentemente, desenvolveram-se as idéias epi-
demiológicas marcadas pelo positivismo e pelo
estrutural-funcionalismo, ficando as concepções
de saúde conflituadas entre um positivismo qua-
se ecológico e uma integralidade com base no

contexto social (MELLO-FILHO, 2003;
BREIHL, 1991). Uma das conseqüências foi o
surgimento do conceito de saúde coletiva, que
resgatou as relações dialéticas entre saúde e
sociedade (MINAYO, 2004).

Na epidemiologia esse debate é atual, em
um processo de movimento e superação cons-
tante, que pode ser entendido com referência
na dialética materialista (MINAYO, 2004). Nos
novos contextos de estudo, surgiram os re-
cortes sociais e culturais como identidades de
base e de superestrutura da sociedade, que
passaram a ser cada vez mais importantes
(BREIHL, 1991). Na superestrutura, a segmen-
tação cultural é marcante e relaciona-se às lutas
contra-hegemônicas à dominação de classe que
operam na sociedade civil (SOARES, 2000).
Nesse terreno ressurgiu também a questão
étnico-racial como recorte do estudo de saúde
e como um novo entendimento da inserção so-
cial de grupos etnicamente distintos.

Neste estudo aborda-se a gênese dos con-
ceitos gerais da epidemiologia clássica e as
bases da epidemiologia definida como crítica
ou social, proposta como método de estudo
no campo da saúde coletiva. Neste método, a
importância de um recorte sociocultural é sa-
lientado, a partir de identidades étnicas como
a dos indígenas.

CORRENTES EPIDEMIOLÓGICAS
DO SÉCULO XIX

As correntes de pensamento científico
explicativas das doenças no século XIX são
especialmente elucidativas quando se preten-
de entender a gênese do atual campo epide-
miológico e suas contradições.

 Em meados daquele século, podemos
observar um terreno de conflitos entre as con-
cepções de origem miasmáticas e da consti-
tuição epidêmica e as contagionistas. Essas
desembocaram depois nas teorias microbiana
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e da unicausalidade das doenças.
Anteriormente, as idéias de Hipócrates

observadas, por exemplo, no trabalho “Ares,
águas, lugares”, foram muito importantes na
gênese da teoria da constituição epidêmica.
Constituíam-se na base das idéias, depois am-
pliadas, acerca das influências do meio sobre a
saúde, mantendo o foco na doença, mas sa-
lientando também a saúde como expressão de
um bem-estar social (SCLIAR, 2002a).

As condições ambientais foram as influên-
cias sobre os trabalhos de Sydenham no sécu-
lo XVII. Esse autor, embora ainda focado na
questão das doenças, manteve a influência do
meio como explicação fundamental, criando as
bases da teoria conhecida como constituição
epidêmica (CZERESNIA, 1997). Pode-se ob-
servar a influência dessa corrente de pensa-
mento, agora no século XIX, sobre Virchow,
considerado um autor-chave na transição dia-
lética entre a concepção ambiental-social para
a unicausalidade microbiana (BREIHL, 1991).
As produções de Virchow como “As epide-
mias de 1848” e “As doenças do povo” de
1849, são exemplos da teoria da constituição
epidêmica. Para Virchow, os indivíduos doen-
tes são essencialmente iguais aos sãos, com
manifestações diferentes que são seus atribu-
tos. Mas certas condições de vida, anormais,
dizem respeito às nações ou sociedades e po-
dem ser a influência decisiva para as doenças
de um grande número de pessoas. As tera-
pêuticas, em conseqüência, devem ter tam-
bém um caráter coletivo (CZERESNIA, 1997).

De outro lado vinha a idéia do contágio,
versão mais científica da idéia dos miasmas
recolocada no século XVI por Fracastolo. Esse
autor procurava explicações para a aquisição
de doenças assumindo que o contato (de onde
vem o contágio) com outros doentes era fun-
damental e proporcionava a passagem da “cau-
sa”, que mais tarde foi recolocada como um
conjunto de “germes causadores”. A teoria do

contágio foi, depois, revisitada por Henle no
século XIX, a partir do seu trabalho sobre
miasmas e contágio de 1840. Henle assumiu
uma liderança no pensamento científico em
desenvolvimento neste período, criticando o
conjunto de idéias “inespecífico” trazido pela
idéia da constituição epidêmica e argumentan-
do pela “redução causal das doenças”. Contras-
tou desta forma, profundamente com a expli-
cação ambiental defendida por Virchow, trazen-
do o debate para as lesões de porta de entrada
dos germes causadores das doenças. Isto pavi-
mentou o caminho para a teoria pós-contagio-
nista da transmissão das doenças, consagrada
com a linha microbiana de Pasteur, Koch e se-
guidores posteriores. Henle sustentava que o
contágio não é a doença, mas a sua causa e esta
era provavelmente viva (CZERESNIA, 1997).

 No seguimento da teoria da transmissão,
apareceu o trabalho mais conhecido da épo-
ca, de Snow, que se denominou “Sobre a ma-
neira da transmissão do cólera” lançado inicial-
mente em 1848. John Snow era um seguidor
das teorias de Henle e buscava a gênese do
cólera a partir de estudos minuciosos dos sin-
tomas de numerosos pacientes. Interessante-
mente, no curso de suas investigações, usou
idéias da constituição epidêmica de Virchow,
conseguindo comprovar o que chamou de
“propagação do veneno do cólera” pela água
abastecida por companhias de água que a cap-
tavam em diferentes pontos do rio Tâmisa em
Londres (WALDMAN, 1998). A sua reconhe-
cida contribuição metodológica rendeu-lhe o
título de pai da epidemiologia (CZERESNIA,
1997). O agente infeccioso do cólera foi elu-
cidado posteriormente, por Koch, em 1883.

Pasteur, Koch e outros microbiologistas
inauguraram a fase microbiana da explicação
das doenças, com sucessivas descobertas no
período entre 1860 a 1890. Essas descober-
tas iniciaram-se com a eliminação da idéia da
geração espontânea e adentraram o campo das
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doenças humanas, apresentando agentes e te-
rapêuticas com grande impacto, haja vista por
exemplo a vacina para a raiva, descoberta por
Pasteur (PELCZAR et al., 1997).  A influência
microbiana foi direta na epidemiologia carac-
terizando a fase da unicausalidade das doen-
ças. Esta centrava-se na busca de novos agen-
tes etiológicos e na descoberta da sua trans-
missão, a base da terapêutica e prevenção por
vacinas. Mesmo no século XX, observou-se
essa mesma concepção, nos anos 1980, na
corrida pela descoberta do vírus da imunode-
ficiência adquirida – HIV. Da mesma forma, o
etiologismo na explicação da doença eclipsou
a rede de medidas preventivas, só retomada
vários anos depois.

MODELOS UNICAUSAIS,
MULTICAUSAIS E A TEORIA DA
PREVENÇÃO ETAPISTA

No Brasil a unicausalidade das doenças era
a  teoria predominante no início do século XX,
influenciou sobremaneira os estudos e as polí-
ticas públicas. São conhecidas as descobertas
e ações da escola de Oswaldo Cruz sobre a
febre amarela, peste bubônica, varíola, e doen-
ça de Chagas (SCLIAR, 2002b). A lógica do
processo era conhecer e combater o agente
etiológico, um inimigo a ser vencido por cam-
panhas sanitárias. O campanhismo original foi

posteriormente revisitado na versão das
“endemias rurais” dos anos 1950 a 1980 (CU-
NHA e CUNHA, 2001).

A seguir, consolidou-se o higienismo nos
anos 1920 e 1930, derivado da vertente positi-
vista predominante no período e que pretendia
curar o Brasil doente do interior. Salienta-se
nessa concepção a participação de escritores
como Monteiro Lobato e sanitaristas como
Arthur Neiva e Belizário Pena (SILVEIRA, 2005).

A epidemiologia nesse período passou da
unicausalidade insuficiente para a explicação das
doenças, para a multicausalidade de influência
positivista. Esta agregava na explicação das
doenças além dos micróbios, a “carência físi-
ca, alimentar e educacional”, entrando perigo-
samente na discriminação racial ao incorporar
elementos do eugenismo. É conhecida, por
exemplo, a trajetória do personagem Jeca Tatu
de Monteiro Lobato. Inicialmente, a sua situa-
ção é explicada como “o Jeca não é assim, está
assim”, sendo que mais tarde o personagem
livrava-se da ancilostomose através de hábi-
tos higiênicos e fica forte por causa de com-
plementos alimentares (SILVEIRA, 2005).

A tendência mundial por outro lado, indica
uma superação dialética do modelo multicau-
sal para o preventivista etapista consagrado por
Leavell e Clark nos Estados Unidos nas obras
sobre a “medicina preventiva” a partir dos anos
1940 (BREIHL, 1991). Esse modelo adequou-

Figura 1 - O modelo preventivo etapista de Leavell e Clark.
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se às políticas conciliatórias com as classes
dominantes, ao localizar elos frágeis e propor
intervenções preventivas pontuais, sem discus-
são sobre a estratificação social ou a gênese
da pobreza. Os elementos fundamentais do
positivismo continuam presentes neste mode-
lo, como a naturalização da doença, agrega-
dos ainda a uma concepção funcional-estrutu-
ralista que abrange a causalidade isolada e o
etapismo (BREIHL, 1991; MELLO-FILHO,
2003). A Figura 1 apresenta o modelo de
Leavell e Clark para a “história natural” das
doenças (LEAVELL, CLARK, 1976).

Nos anos 1940, no entanto, um resgate
da dimensão social da saúde foi dado pela ela-
boração da constituição da Organização Mun-
dial da Saúde, em 1948, de que “a saúde é o
estado de completo bem-estar físico, mental
e social e não apenas a ausência de doenças”.
Essa declaração foi repetida na famosa confe-
rência da OMS de Alma-Ata, em 1978, a qual
ampliou o caráter social da relação saúde e
doença ao lançar as bases da atenção primária
em saúde (RIVERO, 2003).

 No mesmo período, uma vertente neo-
positivista tembém revisitou a teoria ecológi-
ca na questão da saúde, com o trabalho de
Wylie que declara que “a saúde é a perfeita e
contínua adaptação do organismo ao seu

ambiente”. Nos dizeres de Forattini (1990),
defendendo essa concepção, “o social perten-
ce ao ambiente”. A questão, à luz da epide-
miologia é metodológica, porque se a saúde
ou as doenças deveriam ser pesquisadas como
fenômeno ecológico, os instrumentos seriam
os das ciências naturais, em consonância com
as bases positivistas.

EPIDEMIOLOGIA SOCIAL

A idéia e a conceituação de uma epidemio-
logia social já iniciam com controvérsias. Auto-
res como Breihl (1991) colocam que toda a
epidemiologia obrigatoriamente é social e,
portanto, o contraponto da epidemiologia
clássica, de base positivista e, por conseqüên-
cia, quantitativa, deve ser denominado de epi-
demiologia crítica. Outros autores como Krie-
ger, recolocam a questão de que o enfoque
social nessa epidemiologia é claro e, portanto,
o nome se aplica nos marcos também de uma
melhor apropriação das ciências sociais e da
metodologia qualitativa, como observa-se a
seguir:

[...] Nos anos recentes, nasceu um vínculo mais

forte entre a epidemiologia e as ciências so-

ciais, estimulado pela necessidade de reco-

Figura 2 - Exemplo de causas suficientes e necessárias para a tuberculose.
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nhecer-se e documentar-se o amplo espectro

dos determinantes da saúde, desde o nível

micro em que operam os fatores biológicos

individuais até os níveis macro que expres-

sam as condições sociais em que vivem as

populações, ocasionando o nascimento da

chamada “epidemiologia social”. (KRIEGER,

2002a, p. 7, tradução nossa)

Essa agregação metodológica das ciências
sociais à epidemiologia traz, necessariamente,
uma  ampliação de enfoques, ferramentas e
alianças com os métodos e abordagens da pes-

quisa social. A pesquisa qualitativa contribui com
as suas várias tendências, sejam mais etnográfi-
cas centradas na cultura, ou mais histórico-es-
truturais, centradas na organização social. Os
instrumentos metodológicos são, por exemplo,
as entrevistas em profundidade, os grupos fo-
cais ou as observações diretas (ULIN et al.,
2005; TRIVIÑOS, 1987). Outros autores re-
conhecem uma categoria de pesquisas ativas,
nas quais a inserção e o envolvimento dos pes-
quisados é parte do processo investigativo. Entre
essas, salienta-se o método da pesquisa-ação,
pela convergência com a epidemiologia social,

Figura 3 - Fluxo causal ecológico, biológico e social das doenças.
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em especial na busca de um retorno benéfico
aos pesquisados (CHIZZOTTI, 2006). Outras
abordagens fundamentais nessa agregação
classificam-se como métodos de planejamento
estratégico participativo (CASTIEL; RIVERA,
1985). Esses dois métodos serão novamente
abordados posteriormente.

Para Breihl (1991), o mais importante é que
os métodos agregados nessa epidemiologia con-
tribuam para um entendimento geral e totaliza-
dor acerca da questão da saúde. A base deve ser
a dialética materialista. O coletivo só pode ser
abordado com uma correta categorização de
classes e redes sociais envolvidas. Assim, seja
denominada de social ou de crítica, essa epide-
miologia contrapõe-se ao positivismo e à sua cau-
salidade estanque, com a naturalização das doen-
ças, uma das marcas da epidemiologia clássica
hegemônica. Isso pode ser observado em fluxos
causais diagramados, nas significâncias estatísti-
cas das associações de riscos e nas medidas cen-
trais como taxas e freqüências.

Salienta-se que as explicações para as doen-
ças não estão em relações de fluxo causal, mas
na própria organização e estrutura da socie-

dade, nos modos de produção e na reprodu-
ção social das classes e segmentos. Essa base
relaciona-se então com o “perfil epidemioló-
gico” dessa classe ou segmento estudado e
indica a intervenção necessária para a elevação
da qualidade em saúde.

No sistema clássico por outro lado, as va-
riáveis causadoras categorizam-se pela proxi-
midade do fato doença. Para Waldman (1998),
enquadram-se em suficiência (as mais distan-
tes) e em necessidade indiscutível, as mais pró-
ximas (Figura 2). Tais relações de risco, como
se pode inferir, devem ser então avaliadas
estatisticamente.

Para Breihl (1991), mesmo redes de fluxo
complexas, apresentadas pelo próprio autor, que
agregam as relações sociais, culturais e ecológi-
cas, retêm aspectos do estruturalismo mecani-
cista, como pode ser observado na Figura 3.

Mello Filho (2003) também discute que
essa agregação de fatores sociais na rede mul-
ticausal mantém o enfoque positivista das uni-
dades causais concatenadas e observáveis,
mantendo a naturalização do método de estu-
do das doenças e não mudando a essência da

Figura 4 - Interfaces entre a epidemiologia, planejamento participativo e pesquisa-ação.
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epidemiologia clássica. Para o autor, esse enfo-
que desloca-se para o estruturalismo, com uma
causalidade quase excludente do papel huma-
no e não há uma causa final, conclusiva. A pro-
ximidade das causas com o fenômeno doença
é, novamente, analisada com ferramentas
estatísticas univariadas ou multivariadas, como
tendências centrais, associações, correlações
únicas ou múltiplas e análise de correspondên-
cia (PEREIRA, 2001).

Com relação aos indicadores quantitativos
em saúde e às medidas de associações de ris-
co, cabem algumas observações adicionais. As
medidas descritivas e a significância das asso-
ciações servem apenas para uma melhor com-
preensão do objeto pesquisado, mas são insu-
ficientes para a explicação dos fenômenos
quando separadas da avaliação social. Sobre-
tudo, carregam o risco de mascarar a realida-
de, como se pode facilmente observar na ques-
tão das médias e taxas gerais. Tome-se, por
exemplo, a redução da mortalidade infantil,
comuns nas metas dos planejamentos de cará-
ter normativo. Breihl (1991) cita o caso de
uma redução desse coeficiente no Equador nos
anos 1970, equivalente a 22%. Quando dis-
criminado por áreas, no entanto, observou-se
que a redução havia ocorrido em apenas 3%
das mesmas! O mesmo valeria para avaliações
de indicadores absolutos, que não levam se-
quer em conta a relação densitária do fenô-
meno. Da mesma forma que na questão geo-
gráfico-territorial, os resultados gerais dos indi-
cadores em saúde geralmente dizem muito
pouco sobre a estratificação por classe ou seg-
mento social, não possibilitando intervenções
efetivas.

Por fim, a epidemiologia pode ser vista
como o instrumento da descoberta, do diag-
nóstico coletivo, do “que fazer” resultante de
aplicação metodológica. O “como fazer” se-
guinte ao diagnóstico segue-se ao estudo epi-
demiológico básico, como uma intervenção de

caráter participativo. Alguns autores abordam
a conexão entre epidemiologia e planejamento
de base estratégica, num processo de empo-
deramento dos sujeitos pesquisados, já men-
cionado (CASTIEL; RIVERA, 1985). Diagnós-
tico, planejamento de ações, aplicação e avali-
ação, sempre com caráter participativo, tam-
bém caracterizam o método eclético da pes-
quisa-ação (CHIZZOTTI, 2006). A Figura 4
ilustra as relações possíveis entre essa epide-
miologia, planejamento e pesquisa-ação.

RAÇA E ETNICIDADE

Krieger (2002b) relaciona, para a epide-
miologia social, vários aspectos insuficiente-
mente esclarecidos na epidemiologia clássica,
como os estratos sujeitos à discriminação,
como racismo, xenofobia, homofobia, sexis-
mo e outros. Assim, além da classe, catego-
rias como gênero, raça-etnicidade ou orienta-
ção sexual devem ser considerados dentro da
abordagem da epidemiologia social como seg-
mentação, para a compreensão dos fenôme-
nos saúde-doença.

Raça ou etnicidade compõe um extrato do
complexo social a ser analisado em função de
iniqüidades e desigualdades. Indicam uma ca-
tegoria social, não biológica, formada por gru-
pos sociais demarcados pela cultura e pelos
sistemas opressores, ou seja, pelo que é co-
nhecido como racismo. Esse opera, ideologi-
zando características físicas arbitrárias, como
a cor da pele. Assim, essa categoria relaciona-
se com a saúde da mesma forma que os estra-
tos ou classes (BREIHL, 1991). Dessa forma,
produzem também um “perfil epidemiológi-
co”, a partir de suas crenças alimentares, te-
rapêuticas, costumes sociais ou religiosos e
também relações de produção com a socie-
dade e acesso a serviços de saúde. Alguns au-
tores indicam que este perfil pode ser melhor
apresentado como sociocultural (GONZÁ-
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LEZ-CHÉVEZ; HERSCH-MARTÍNEZ, 1993).
Estudos epidemiológicos destinados a investi-
gar este perfil não podem apenas arrolar indi-
cadores específicos e eleger a categoria cultu-
ral ou étnica como fator de risco. Primeiro
porque a unificação de grupos étnicos nas aná-
lises, fato comum, repetirá a falácia das mé-
dias e taxas gerais. Segundo, as explicações
possíveis da situação de saúde a partir da ca-
tegoria reprodução social ou sociocultural não
aparecerão, posto que elas dependem de
uma abordagem totalizante que inclua esses
aspectos culturais.

A SAÚDE INDÍGENA:
O NECESSÁRIO RECORTE ÉTNICO E
SOCIAL

A Lei nº 9.836, de 1999, conhecida como
“Lei Arouca”, criou o Subsistema de Saúde
Indígena, incorporado ao sistema maior, o SUS.
Compõe o Capítulo V da Lei Federal n° 8.080,
de 1990. A especificidade de trabalho no âmbi-
to da atenção à saúde indica um recorte étnico
evidente, como observado no texto original:

Dever-se-á obrigatoriamente levar em consi-

deração a realidade local e as especificidades

da cultura dos povos indígenas e o modelo a

ser adotado para a atenção à saúde indígena,

que se deve pautar por uma abordagem dife-

renciada e global, contemplando os aspectos

de assistência à saúde, saneamento básico,

nutrição, habitação, meio ambiente, demar-

cação de terras, educação sanitária e integra-

ção institucional. (BRASIL, 2006a, p. 27)

A proposta de atenção diferenciada e inte-
gral à saúde, da forma colocada na lei, está em
consonância com métodos e propostas da saú-
de coletiva, como visto anteriormente.

A justificativa para estudos sobre saúde
indígena, que tenha o propósito de elucidar o

perfil epidemiológico sociocultural dessas co-
munidades, parte da percepção das desigual-
dades em saúde relacionadas com essas co-
munidades étnicas. Desigualdade, como pro-
posta por Krieger (2002b) é o oposto à eqüi-
dade, ou seja, trata-se de uma situação com
diferenças no nível de saúde em grupos so-
ciais ou áreas, geralmente baseadas em indica-
dores quantitativos. Salienta-se que a eqüida-
de é um dos princípios doutrinários do SUS,
no que se refere à mesma efetividade de ser-
viços para qualquer usuário ou segmentos so-
ciais (CUNHA; CUNHA, 2001). Dessa for-
ma, é necessário atender desigualmente os
desiguais para atingir a mesma efetividade.

Essa desigualdade é clara nos indicadores
de saúde indígena de base quantitativa que
podemos observar em anuários estatísticos
públicos como o Saúde Brasil de 2006 (BRA-
SIL, 2006b). Para detalhar-se essa situação,
propõe-se uma comparação com base no indi-
cador risco relativo, da desigualdade na mor-
bidade e mortalidade infantil. O risco relativo
é uma medida de associação destinada a de-
monstrar a força de determinada categoria de
exposição, quando comparada à sua ausência.
Sua utilização é proposta para estudos longi-
tudinais prospectivos ou retrospectivos, onde
o seguimento ocorre sobre toda a população
estudada (WALDMAN, 1998).

O anuário inicialmente revela que houve
54.183 óbitos na faixa etária de menores de
um ano em 2004, ou seja, 22.329 (41%) em
brancos; 33% (18.030) em pardos; 2,8%
(1.499) da raça/cor preta e 626 (1,16%) da
raça/cor amarela ou indígena, sendo não infor-
mados 21,6%. A diferença entre os limites da
amplitude da série, cerca de 40 vezes, demons-
tra a diferença populacional esperada. Outros
indicadores aparecem na Tabela 1.

Observa-se na tabela, através do risco re-
lativo, que: (i) na primeira linha, a importância
das causas endócrinas e nutricionais, incluindo
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desnutrição, na mortalidade infantil indígena é
7,8 vezes maior que na referência da popu-
lação branca; (ii) na segunda linha, a impor-
tância das afecções perinatais na população
indígena equivale à metade da referência ama-
rela, indicando condições de saúde aceitáveis
ao nascimento; (iii) na terceira linha, a diarréia
como componente das causas infecciosas na
população indígena é 1,7 vez mais importante
que a referência branca, indicando claros pro-
blemas sanitários; (iv) na quarta linha as infec-
ções respiratórias agudas são 1,8 vez mais
importante na população indígena que na refe-
rência amarela, indicando deficiência na aten-
ção básica e, (v) na quinta linha, a mortalidade
pós-neonatal na população indígena é 2,2 ve-
zes mais importante que na referência amare-
la. Essa última constatação reforça a indicação
de que a mortalidade infantil tardia é muito mais
importante na população indígena que nas de-
mais consideradas.

Os indicadores de saúde são indícios
importantes, que podem ser utilizados para
a justificativa de estudos aprofundados, inte-
gralizadores. No caso indígena, é clara a vul-
nerabilidade da população em geral a partir
dos indicadores. A partir dessa constatação,
outros estudos com base na epidemiologia
social poderão detalhar o perfil epidemioló-
gico, a causalidade e a possibilidade de inter-
venção para melhoria dos resultados desses
indicadores.

CONCLUSÕES

A trajetória da epidemiologia mostra uma
transição cujo início são as escolas com ên-
fase nas condições ambientais, do período
hipocrático à teoria da constituição epidê-
mica influenciada pela idéia dos miasmas. A
seguir, consolidaram-se as escolas do redu-
cionismo científico, que buscaram no con-

Tabela 1 - Freqüência das causas de mortalidade em menores de 1 ano
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tagionismo primeiro e, depois, na teoria
microbiana a explicação para as doenças. As
descobertas progressivas no campo bioló-
gico médico, especialmente no século XIX
impulsionaram a teoria microbiana e a pro-
posta de unicausalidade das doenças. Em
paralelo, a naturalização do fenômeno das
doenças aproximou este enfoque do positi-
vismo e seus princípios de naturalização do
social e causalidade fragmentada. A estrutu-
ralização da análise vista na teoria da pre-
venção por etapas, manteve os princípios
positivistas e consolidou-se na epidemiolo-
gia clássica. Em contrapartida, desenvolveu-
se a percepção de que o coletivo na saúde é
um fato social, cujas mudanças dependem
também de regras sociais. Isso impulsionou
uma nova concepção, a epidemiologia social
ou crítica. Buscou-se com esta concepção,
a integralidade biológico-social na análise do
contexto patológico e nas propostas de saú-
de. A exata dimensão das relações sociais,
econômicas e culturais dos grupos estuda-
dos é fundamental e sua segmentação deve
compor as categorias da análise epidemio-
lógica. Observa-se que sem essa integrali-
dade, dificilmente as premissas básicas da
epidemiologia serão alcançadas.

Salienta-se, também, que um enfoque
sociocultural em estudos epidemiológicos
sobre populações etnicamente diferencia-
das como as indígenas é fundamental para
o delineamento de um perfil epidemioló-
gico adequado às tarefas coletivas para o
incremento da saúde dessas comunidades.

Finalmente, este estudo espera contri-
buir para reflexões e práticas no campo da
saúde coletiva que visem ao esclarecimen-
to dos fenômenos saúde e doença, a partir
de um enfoque integral e que sirvam de
apoio aos movimentos sociais que objeti-
vam, em última análise, uma saúde melhor.
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