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Abstract

Introdução

Although there are few scientific studies on the
environment in the Brazilian public health literature, there are indications of recent growth in
this theme in research and graduate programs
in Brazil, thus tending to consolidate the scientific output in this area. The objective of this
study was to contribute to the understanding
and characterization of this theme in public
health, offering backing for establishing research
focused on sustainability of the environment
and health. We identified and analyzed the research output on the environment in the most
important Brazilian scientific journals in public health (1992-2002), using as the reference
Chapter 35 of Agenda 21 (science for sustainability). The results showed: research output highly
concentrated in the more affluent Southeast region of the country; predominance of the biological concept of health and the biophysical concept of environment; prevalence of diagnoses
versus the search for solutions; and few studies
involving stakeholders’ participation.

Ao longo do século XX, e particularmente a partir da década de 70, se intensificam e ampliam
as ações do Estado no que concerne à conservação e preservação da natureza. Até o início
dos anos 70 estas ações estiveram dirigidas
principalmente ao ambiente biofísico (gestão
da vida selvagem, conservação do solo, poluição aquática, degradação e desertificação da
terra), sendo os seres humanos considerados
como a origem dos problemas 1,2. Neste processo, a Conferência das Nações Unidas sobre
o Ambiente Humano, realizada em 1972, na cidade de Estocolmo, Suécia, foi um marco. Contribuiu para a mudança das atenções centradas
na noção de preservação e conservação da natureza biofísica para a noção de um ambiente
global, colocando as questões ambientais no
topo da agenda política nacional, regional e internacional. A esta noção articulava-se a idéia
do direito dos seres humanos viverem em um
ambiente de qualidade que permitisse uma vida com dignidade e bem-estar, passando a ser
incluído na constituição de alguns países o reconhecimento do ambiente como um direito
humano fundamental. O ponto alto deste processo foi a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992, na cidade do Rio
de Janeiro, Brasil, tendo como um de seus resultados a Agenda 21, um programa de ações para
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o século XXI que constitui um marco na questão ambiental 1,3, tendo dois capítulos de grande interesse para este trabalho.
O primeiro (capítulo 6), encontra-se na seção
I, dedicada às dimensões sociais e econômicas,
e reconhece a saúde ambiental como prioridade social para a promoção da saúde. O segundo
(capítulo 35), encontra-se na seção IV, dedicada aos meios para implementar o desenvolvimento sustentável, reconhecendo a importância
da ciência para o desenvolvimento sustentável.
Ambos os capítulos são de grande importância para a reflexão e orientação das inter-relações entre os problemas ambientais e de saúde em uma área do conhecimento como a saúde coletiva, que emerge e se consolida no Brasil no mesmo período em que o tema “ambiente” transforma-se em um problema global. Entretanto, o foco deste trabalho é norteado principalmente pelo capítulo 35, em que é reconhecido que o desenvolvimento científico tem
um papel fundamental como meio para implementar o desenvolvimento sustentável, devendo-se orientar para a gestão prudente do meio
ambiente e do desenvolvimento. Para que este
papel possa ser cumprido, a primeira área de
programas proposta neste capítulo é o fortalecimento da base científica para o manejo sustentável, em que são estabelecidos seis objetivos, sendo estes: (1) ampliar e fortalecer as capacidades e potenciais científicos em áreas relevantes para o meio ambiente e desenvolvimento; (2) formulação de políticas sobre meio
ambiente e desenvolvimento baseadas no conhecimento científico, aumentando a cooperação internacional e reconhecendo as incertezas; (3) maior interação entre as ciências e a tomada de decisões, utilizando a abordagem da
precaução; (4) geração de conhecimentos locais, considerando as outras escalas (nacional,
regional e internacional); (5) promoção de atividades e programas interdisciplinares de pesquisa; e (6) participação popular na fixação de
prioridades e nas tomadas de decisões.
Essa primeira área e seus objetivos se encontram em consonância com os da própria
saúde coletiva, que, tomando como referência
Paim & Almeida Filho 4, se constitui como um
campo científico interdisciplinar e um âmbito
de práticas intersetoriais em que se produzem
saberes e conhecimentos sobre o objeto “saúde”, como também ações por diversos agentes,
especializados e “leigos”, dentro e fora das instituições reconhecidas como do “setor saúde”.
O fortalecimento da base científica de uma
ciência orientada para o desenvolvimento sustentável não pode prescindir do fortalecimento da base científica de uma ciência para a saú-
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de coletiva, devendo, combinadas, conformar
uma ciência orientada para o desenvolvimento
sustentável do ambiente e da saúde coletiva, à
qual deve não só se restringir para busca de soluções para o controle e prevenção de doenças,
mas também, e principalmente, para a promoção da saúde.
Existem estudos recentes, como o de Barata
& Goldbaum 5, que apontam para o aumento
da pesquisa e da produção científica sobre o
tema ambiente no próprio bojo de crescimento da saúde coletiva. Este se deu pelo aumento
do número e ampliação de programas de pósgraduação, da constituição de grupos de pesquisa, do número de pesquisadores qualificados e da consolidação da produção científica.
Estes autores 5, no estudo que realizaram sobre
os bolsistas de produtividade em saúde coletiva, constataram que na distribuição das linhas
de pesquisa mencionadas, “meio ambiente e
desenvolvimento sustentado” aparece em terceiro lugar, com cem linhas e correspondendo
a 4,44% do total. Freitas 6, em um levantamento de teses e dissertações sobre o tema “ambiente” produzidas no Brasil entre os anos 1980
e 2000, constatou um nítido crescimento da
produção no período, principalmente a partir
da segunda metade da década de 90, período
que concentrou mais da metade da produção
(54,0%) de todo o período.
Embora ainda existam poucos estudos sobre a incorporação do tema ambiente na saúde
coletiva, há indicações que apontam para a
institucionalização desse tema nas linhas de
pesquisas dos grupos de pesquisas e programas de pós-graduação, bem como na formação de pesquisadores qualificados e se consolidando na produção científica. Dada a relevância política e científica que o tema ambiente alcançou desde os anos 70, principalmente a
partir da última década do século passado, torna-se importante compreender, caracterizar e
apontar as tendências da incorporação dessa
temática na saúde coletiva, fornecendo assim
subsídios para a conformação de uma ciência
orientada para o desenvolvimento sustentável
do ambiente e da saúde coletiva. Objetivando
contribuir para isto, realizou-se levantamento
e análise da produção científica sobre o tema
ambiente nas principais revistas científicas nacionais da saúde coletiva.

Método
Estudos realizados sobre a difusão do conhecimento e a produção científica na saúde coletiva revelam que os textos publicados em revis-
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tas científicas, embora não sejam os únicos produtos da pesquisa, constituem uma das principais formas de difusão 5,7,8. Assim, para este estudo estabeleceu-se como universo de análise
os textos publicados em quatro revistas científicas nacionais de grande circulação, entre os
anos 1992 e 2002.
Em relação às revistas científicas, foram selecionadas quatro que, além de serem criações
da saúde coletiva, são as que, de acordo com
estudos recentes, mais vêm publicando textos
científicos 5,9. Essas revistas são: Cadernos de
Saúde Pública (Cad Saúde Pública); Revista de
Saúde Pública (Rev Saúde Pública); Ciência e
Saúde Coletiva (Ciênc Saúde Coletiva); e Informe Epidemiológico do SUS (Inf Epidemiol SUS).
As duas primeiras são as revistas científicas mais
freqüentemente utilizadas, estão vinculadas a
duas grandes instituições que possuem os maiores programas de pós-graduação em saúde coletiva, são indexadas em bases de dados de reconhecimento internacional para as ciências
da saúde, como o MEDLINE, e representam o
núcleo duro da publicação de textos científicos
nacionais 5,7,9. A Ciênc Saúde Coletiva, além de
pertencer à Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), representa a que se dedica à publicação científica
dos grandes temas considerados relevantes para a saúde coletiva, além de artigos contendo discussão e análise do estado da arte na mesma.
O Inf Epidemiol SUS, que foi publicado até 2002
pelo Centro Nacional de Epidemiologia da Fundação Nacional de Saúde (CENEPI/FUNASA),
representa a revista que se dedicou à publicação de caráter técnico-científico orientada para a difusão do conhecimento epidemiológico
e voltada para os profissionais dos serviços de
saúde.
Em relação ao período selecionado (19922002), refere-se a um momento histórico em
que o tema ambiente claramente entrou na
agenda política e científica global. O ano de
1992, quando foi realizada a Conferência Rio
92, representa a culminância do tema ambiente, criando as bases para uma nova visão mundial sobre o tema e o início de uma nova era,
com a implementação de uma estratégia para
o desenvolvimento sustentável usando-se um
plano detalhado para o meio ambiente e desenvolvimento no século XXI, a Agenda 21 2. O
ano de 2002, quando foi realizada a Rio + 10, na
cidade de Joanesburgo, África do Sul, com a
constatação dos poucos avanços ou mesmo retrocessos dos compromissos estabelecidos na
Agenda 21, marcou o encerramento do ciclo de
euforia iniciado em 1992 10. Neste período, no
Brasil, ocorreu uma série de eventos interna-

cionais e nacionais sobre o tema e teve início,
no final dos anos 90, a institucionalização do
tema ambiente no setor saúde, tanto em grandes instituições de pesquisa e ensino 11, como
no Ministério da Saúde, por meio da criação da
Vigilância Ambiental em Saúde, que se estendeu também para algumas Secretarias Estaduais de Saúde 12.
No que se refere aos tipos de textos publicados nas revistas, procurou-se trabalhar com
a maior diversidade possível, desde que tivessem em comum o fato de serem submetidos a
exames prévios de pareceristas/relatores externos que avaliam o mérito científico dos mesmos. Assim, tendo como referências as normas
para publicações das próprias revistas selecionadas, foram incluídos os seguintes tipos de
textos: (1) artigos – revisão crítica, atualização,
resultados de pesquisas de natureza empírica e
experimental ou conceitual, análises e avaliações de tendências teórico-metodológicas da
saúde coletiva; (2) opinião – opinião qualificada sobre tópico específico; (3) debate – artigo
teórico acompanhado de cartas críticas assinadas por autores de diferentes instituições, seguidas de resposta do autor do artigo principal;
e (4) notas – relatos de resultados parciais ou
preliminares de estudos originais ou avaliativos, contendo dados e informações inéditas e
relevantes para a saúde pública. Foram excluídos os textos que não passam pela avaliação
prévia de pareceristas/relatores externos, os
quais são: cartas ao editor, editoriais e relatórios de reuniões ou oficinas de trabalho, e reprodução de artigos publicados em outros periódicos (estes dois últimos tipos restritos ao
Inf Epidemiol SUS).
Em relação à seleção dos artigos, considerou-se extremamente difícil estabelecer a priori um critério que defina os textos que devem
ser incluídos ou excluídos. Isto decorre da própria dificuldade de se definir uma fronteira bem
demarcada do que é e do que não é uma pesquisa e produção científica na saúde coletiva
que possa ser considerada como tratando especificamente do tema ambiente, já que os seres humanos nascem, crescem, vivem, se deslocam e realizam todas as suas atividades (do
trabalho ao lazer) em “ambientes”. Assim, o critério de seleção adotado foi incluir todos os
textos em que os autores claramente procuraram identificar o texto com o tema, utilizando
os seguintes termos por busca: ambiente ou
ambiental, de forma simples ou conjugada, no
título (indicando o pertencimento do texto ao
tema) ou nas palavras-chave (indicando a proximidade ou o pertencimento do texto ao tema). Procurou-se definir um critério bastante
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amplo, de modo a contribuir para o entendimento dos temas que vêm sendo incluídos como relacionados ao “ambiente”, o que incluí
aqueles identificados com as questões “ambientais” na área da saúde coletiva.
Para cada texto selecionado foi preenchida
uma ficha contendo dez itens para análise: (1)
autores e instituições; (2) palavras-chave; (3)
problema abordado; (4) noção de saúde; (5)
noção de ambiente; (6) abordagem teóricometodológica utilizada; (7) escala espacial de
análise e localização geográfica do estudo; (8)
grupos populacionais incluídos no estudo; (9)
participação dos diferentes atores sociais ou
grupos populacionais específicos (moradores
expostos, comunidades, trabalhadores etc.), envolvidos no problema na construção do conhecimento; e (10) encaminhamento de propostas
para a solução do problema.

Resultados
Total de artigos e tipos de textos
Foram identificados 115 textos no período, sendo metade publicada em Cad Saúde Pública
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,

Somente dois textos foram publicados para debates.
Breve levantamento realizado na base de
dados MEDLINE para o mesmo período, tendo
como referência de busca os termos environment e environmental no título (title words) e
nos descritores (subject descriptor), e Brazil como palavra-chave geral (words), encontramos
198 textos, dos quais 71 (36,0%) foram em revistas publicadas no país, sendo que destes, 32
fazem parte do universo de 115 textos selecionados para este artigo. As outras revistas nacionais, além do Cad Saúde Pública e Rev Saúde Pública, que apareceram nesta busca no MEDLINE
foram: Anais da Academia Brasileira de Ciências (An Acad Bras Ciênc), 2 textos; Brazilian
Journal of Biology (Braz J Biol), 14 textos; Brazilian Journal of Medical and Biological Research
(Braz J Med Biol Res), 1 texto; Jornal de Pediatria (J Pediatr), 2 textos; Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz (Mem Inst Oswaldo Cruz), 8 textos; Revista da Escola de Enfermagem da USP
(Rev Esc Enfermagem USP), 1 texto; Revista do
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo
(Rev Inst Med Trop São Paulo), 1 texto; Revista
da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical
(Rev Soc Bras Med Trop), 2 textos; e São Paulo
Medical Journal (São Paulo Med J), 1 texto.

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 , 36,0% na
Rev Saúde Pública 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,

Instituições e autores

83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,

No que se refere às instituições presentes nos
textos, foram identificadas 107 que apareceram
pelo menos uma vez, sendo 83 nacionais (77,6%)
e 24 internacionais (22,4%). Das 24 instituições
internacionais, metade se encontrava na América Latina, sendo 5 do México, 3 do Chile, 2 da
Argentina e 2 da Colômbia. Na Europa foram
identificadas 25,0% das instituições internacionais e 12,5% na América do Norte (excluindo o México, situado na América Latina). Só
duas instituições foram identificadas como
pertencentes ao continente africano.
As instituições nacionais (Tabela 1) estiveram distribuídas em 15 Unidades da Federação
pertencentes a cinco regiões do país. A Região
Sudeste concentrou 57,8% das instituições identificadas, sendo que quase 50,0% somente no
eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Em seguida vêm
as regiões Sul (16,9%), Nordeste (14,5%) e Centro-oeste (8,4%). Na Região Norte foram identificadas somente duas instituições (2,4%), situadas nos Estados do Pará e Amazonas.
Em relação ao tipo de instituições identificadas, das 83 nacionais, 59 (71,0%) eram instituições de C&T (pesquisa, ensino e desenvolvimento tecnológico), 17 (21,0%) associadas aos serviços, 5 (6,0%) Organizações Não-governamen-

103,104,105,106,107,108,109,110,111 e 7,0% em cada uma

das duas outras, Ciênc Saúde Coletiva 112,113,114,
e Inf Epidemiol SUS 120,121,122,
123,124,125,126,127. Em relação ao número de textos publicados por ano, não houve uma regularidade ou mesmo tendência gradual de aumento ao longo dos anos. Os anos de 1998 e 2002
apresentaram o maior número de textos publicados (17 em cada um destes anos). Este número cai drasticamente para 4 em 2000, quando o tema ambiente já estava consolidado na
saúde coletiva. Para se ter uma idéia do total de
textos selecionados em relação ao universo de
textos publicados nas revistas, tomamos como
referência o total de artigos publicados na revista Cad Saúde Pública no período de 1994 a
2002, para a qual existe estatística disponível
na base de dados SciELO. Neste período, foram
publicados 1.002 textos no Cad Saúde Pública,
sendo que no levantamento realizado para este
trabalho foram selecionados 47 nesta mesma
revista, o que corresponde a 4,69% do total de
textos publicados. Em relação aos tipos de textos publicados, 99 (86,0%) eram artigos científicos. Opiniões qualificadas sobre temas corresponderam a 8,0% e notas de pesquisas a 4,0%.

115,116,117,118,119
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Tabela 1
Número de instituições e total de citações das instituições nacionais por grandes regiões e Unidades da Federação.
Grandes regiões
e Unidades da Federação

Brasil

Número de
instituições

Percentual de
instituições

Número de
citações das
instituições

Percentual de
citações das
instituições

83

100,0

172

100,0

Região Norte

2

2,4

3

1,7

Amazonas

1

1

Pará

1

2

Região Nordeste

12

14,5

13

Ceará

4

4

Pernambuco

4

5

Sergipe

2

2

Bahia

2

2

Região Sudeste

48

Minas Gerais

7

57,8

9

Rio de Janeiro

18

59

São Paulo

23

63

Região Sul

14

Paraná

4

4

Santa Catarina

2

3

Rio Grande do Sul

8

9

Região Centro-oeste

7

Mato Grosso do Sul

1

16,9

131

8,4

16

9

76,2

9,3

5,2

1

Mato Grosso

2

2

Distrito Federal

4

6

tais (ONGs) e 1 (1,2%) empresa privada. Somente uma instituição não foi possível classificar
em relação aos tipos anteriormente citados.
Entre as instituições internacionais, o percentual de instituições de C&T sobe para 79,0% e
relacionadas aos serviços cai para 8,0%. Nenhuma ONG foi identificada, surgindo, entretanto,
2 (8,0%) instituições intergovernamentais (Organização Mundial da Saúde – OMS e Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS).
Como uma mesma instituição pode aparecer em mais de um artigo, foi levantado também o total de citações das instituições nos 115
textos selecionados. Para cada artigo considerou-se apenas uma citação de cada instituição,
de modo que um artigo com três autores de
uma mesma instituição correspondeu a apenas
uma citação. Entretanto, é importante observar que houve casos, ainda que muito poucos,
em que um único autor apresentava dois vínculos institucionais, considerando-se neste caso duas instituições. A importância deste tipo
de levantamento é poder identificar, de modo

7,6

quantitativo, o envolvimento das instituições
na produção científica.
Foram identificadas 198 citações de instituições, correspondendo a uma média de 1,7
instituições por texto. Em relação as 26 (13,1%)
citações de instituições internacionais, os porcentuais de citações permaneceram os mesmos em relação às instituições identificadas.
Em relação as 172 (86,9%) citações de instituições nacionais, pode-se verificar na Tabela 1
que a Região Sudeste concentrou a maioria
(76,2%), sendo que só o eixo Rio de Janeiro-São
Paulo correspondeu a 70,9% do total de citações. Comparando-se na Tabela 1 o percentual
do número de instituições com o do número
de citações, verifica-se que somente para a Região Sudeste houve crescimento, com decréscimo em todas as outras regiões.
Em relação ao tipo de instituições nacionais
que apareceram citadas, 83,7% eram instituições de C&T (único tipo de instituição que apresentou crescimento quando comparado o porcentual de instituições citadas com o de insti-
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tuições identificadas), 12,2% associadas aos
serviços e 2,9% a ONGs. Em relação às citações
das instituições internacionais, 83,3% eram de
C&T, 12,5% instituições associadas aos serviços
e 8,3% instituições intergovernamentais.
Em relação às instituições nacionais, a concentração da presença de instituições de C&T
da Região Sudeste, principalmente situadas no
eixo Rio de Janeiro-São Paulo, fica bastante evidente quando levantamos as que foram citadas
pelo menos cinco vezes, sendo estas: (1) Escola
Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo
Cruz (ENSP/FIOCRUZ) (n = 28 citações); (2)
Faculdade de Saúde Pública, Universidade de
São Paulo (FSP/USP) (n = 21 citações); (3) Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo
(FM/USP) (n = 13 citações); (4) Instituto Oswaldo
Cruz, Fundação Oswaldo Cruz (IOC/FIOCRUZ)
(n = 7 citações); (5) Centro de Informação em
Ciência e Tecnologia, Fundação Oswaldo Cruz
(CICT/FIOCRUZ) (n = 5 citações); e (6) Núcleo
de Estudos em Saúde Coletiva, Universidade
Federal do Rio de Janeiro (NESC/UFRJ) (n = 5
citações). Estas seis instituições (7,2% do total de
83), todas de C&T, apareceram citadas 79 vezes,
o que correspondeu a 46,0% do total de citações das instituições nacionais.
Em relação ao número de instituições envolvidas em cada artigo (Tabela 2), 40,8% envolveram apenas uma instituição e exatos 40,0%
duas instituições, o que aponta para um quadro em que pouco mais de 80,0% dos artigos
envolveram no máximo duas instituições. Em
relação à cooperação entre as instituições nacionais, particularmente entre pelo menos uma
instituição de C&T e uma instituição associada aos serviços, foram encontrados apenas 16
(13,9%). Outros três textos envolveram instituições associadas aos serviços com instituições
intergovernamentais, ONGs e instituições de
C&T. Em relação à cooperação entre instituições de C&T nacionais e internacionais, encontramos apenas quatro (3,5%) textos.
Em relação aos autores ( Tabela 3), 16,5%
dos textos envolveram apenas um autor e o
maior percentual foi de artigos envolvendo
dois autores (27,8%). Totalizando os artigos
que tiveram até dois autores temos um porcentual de 44,3%. Os artigos que tiveram cinco ou
mais autores totalizaram 18,3%. Quando analisamos o número de artigos publicados por um
mesmo autor responsável pela primeira autoria, verificamos uma grande concentração,
conforme pode ser visto na Tabela 4. Um primeiro autor respondeu por mais de 11,3% do
total de textos. Os primeiros autores que publicaram três ou mais textos (n = 4) totalizaram
4,4% dos autores e responderam por 21,7% dos
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textos. Estes quatro autores possuem vínculo
com quatro das instituições citadas pelo menos
cinco vezes (FSP/USP; CICT/FIOCRUZ; ENSP/
FIOCRUZ; NESC/UFRJ) e atuam diretamente
em programas de pós-graduação em saúde coletiva.
Palavras-chave
Em relação às palavras-chave foram encontradas 295 diferentes, simples ou compostas, que
totalizaram 480 citações. Estas palavras-chave
foram agrupadas em 23 grupos diferentes que
podem ser identificados na Tabela 5. As palavras-chave associadas às doenças e agravos compuseram o maior grupo, com quarenta identificadas, tais como exemplo: cólera, doença de
Chagas, esquistossomose e câncer. Embora as
palavras-chaves associadas a métodos de avaliação e análise tenham estado em segundo lugar em relação ao total de identificadas, ocupam o primeiro lugar em termos de palavraschave mais citadas nos textos, sendo exemplos:
ecologia de vetores; exposição ambiental e
ocupacional; epidemiologia; monitoramento
ambiental.
Das palavras-chave que tiveram pelo menos cinco citações, apenas 16 (5,4%) foram responsáveis por 117 (25,0%) citações (Tabela 6).
Entre essas palavras-chave aparecem aquelas
associadas aos métodos de avaliação e análise
(ecologia de vetores, epidemiologia, estudos de
caso e controle), monitoramento da alteração
do estado ambiental e da exposição (exposição
ambiental e ocupacional, monitoramento ambiental), contaminação, degradação e poluição
(poluição ambiental e impactos ambientais),
lugar (ambiente e meio ambiente), saúde (saúde ambiental e ocupacional, saúde pública e saúde do trabalhador), vetores (Anopheles) e agentes químicos (mercúrio).
Problemas abordados
Em relação aos problemas ambientais que se
tornaram objetos de investigação procuramos
reuni-los por grupos, tendo por base os problemas definidos na Agenda 21 e na publicação
Nosso Planeta, Nossa Saúde, da OPAS/OMS para a Rio 92 128, identificando 14 (Tabela 7). O grupo de problemas que concentrou o maior número de artigos foi poluição, contaminação e
intoxicação por produtos químicos no meio ambiente e seu potencial de impactos sobre a saúde, com 32 (28,0%), sendo seguido pelo grupo
presença de vetores, hospedeiros e reservatórios
no meio ambiente e seu potencial de impactos
sobre a saúde, com 22 (19,0%) e, em terceiro, o
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grupo questões teóricas e metodológicas para a
investigação e monitoramento dos problemas
ambientais, com 19 (16,5%). Estes três grupos foram responsáveis por 73 dos 115 artigos (63,5%).
Conforme podemos observar na Figura 1,
verifica-se ao longo do período uma queda na
publicação dos textos pertencentes ao grupo
relacionado à presença de vetores, hospedeiros e
reservatórios, que foram expressivos até 1996 e
intermitentes a partir daí, e um aumento dos
textos pertencentes ao grupo relacionado à poluição, contaminação e intoxicações químicas a
partir de 1997. Interessante observar que foram
encontrados poucos textos relacionados ao grupo de controle e prevenção de vetores, hospedeiros e reservatórios, sendo irregularmente distribuídos ao longo do período. De qualquer modo, deve-se observar que para este grupo existem outros periódicos científicos, tais como a
Rev Soc Bras Med Trop, a Rev Inst Med Trop São
Paulo e Mem Inst Oswaldo Cruz, que aparecem
em outros estudos sobre a produção científica
no campo da saúde coletiva 5,9, onde textos
mais voltados para o controle e a prevenção podem ter sido publicados. Em relação aos textos
relacionados ao grupo de controle e prevenção
da poluição, contaminação e intoxicações químicas, encontramos apenas um em 2002.
Quando relacionamos os textos dos grupos
de diagnósticos (presença de vetores, hospedeiros e reservatórios e poluição, contaminação e
intoxicações químicas) com os dos grupos de
controle e prevenção destes problemas encontramos o seguinte quadro: relacionados aos vetores, hospedeiros e reservatórios encontramos
27 textos, dos quais apenas 5 pertencentes ao
grupo voltado para o controle e prevenção (média de um texto deste grupo para 4,4 do grupo
relacionado ao diagnóstico); relacionados à poluição, contaminação e intoxicações químicas
encontramos 33 textos, dos quais somente 1
pertencente ao grupo voltado para o controle e
a prevenção destes problemas (média de 1 texto deste grupo para 32 do grupo relacionado ao
diagnóstico).
Noções de saúde e ambiente
Conforme pode-se verificar na Figura 2, em relação às noções de saúde encontrou-se que predominaram as baseadas no modelo biológico
do processo saúde-doença, o que inclui em sua
grande maioria as abordagens centradas na avaliação da exposição (ecologia de vetores, avaliações ambientais e avaliações toxicológicas
humanas e ambientais), na epidemiologia e parte das abordagens centradas na análise espacial. As noções de saúde baseadas na busca da

Tabela 2
Número de instituições envolvidas em cada um dos artigos selecionados.
Número de instituições

Total de artigos

Percentual em
relação ao total
de artigos

1

47

40,8

2

46

40,0

3

17

14,8

4

4

3,5

5

1

0,9

115

100,0

Total

Tabela 3
Número de autores envolvidos em cada um dos artigos selecionados.
Número de autores

Total de artigos

Percentual em
relação ao total
de autores

1

19

16,5

2

32

27,8

3

20

17,5

4

23

20,0

5

9

7,8

6

4

3,5

7

3

2,6

8

1

0,9

9

3

2,6

11

1

0,9

115

100,0

Total

Tabela 4
Número de artigos por primeiro autor.
Número
de artigos

Percentual em
relação ao total
de artigos

Número de
primeiro autor
responsável

Percentual em
relação ao total
de autores

13

11,3

1

1,1

5

4,3

1

1,1

4

3,5

1

1,1

3

2,6

1

1,1

10

8,7

5

5,6

80

69,6

80

90,0

100,0

89

100,0

115
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Tabela 5
Grupos de palavras-chave em ordem decrescente por grupos.
Grupo de palavras-chave

Número de
palavras-chave
pertencentes
ao grupo

Número de
citações das
palavras-chave
pertencentes
ao grupo

Doenças e agravos

40

50

Métodos de avaliação e análise

34

72

Busca de soluções, controle, cuidado e prevenção

28

37

Processos geradores de degradação, contaminação e doenças

20

21

Monitoramento da alteração do estado ambiental e da exposição

20

43

Vetores

16

38

Agentes químicos

15

25

Lugar

15

25

Contaminação, degradação e poluição

12

27

Saúde

11

38

Condição

10

11

9

13

Produtos e resíduos

8

11

Grupos populacionais

8

9

Risco ou fatores de risco

7

10

Águas, resíduos e saneamento

Vigilância

6

7

Agentes biológicos

6

7

Hospedeiros e reservatórios

5

5

Eventos

4

4

Ciência para o desenvolvimento sustentável

4

6

Agentes físicos

3

3

Participação

2

2

13

16

296

480

Outras
Total de grupos: 23

compreensão dos aspectos histórico-sociais no
processo saúde-doença constituíram cerca de
1/4 do total e incluíram, além de todos os textos que tiveram a abordagem centrada no processo histórico-social, cerca de metade dos textos que tiveram a abordagem centrada na análise espacial.
Em relação às noções de ambiente, observa-se um perfil semelhante às noções de saúde, tendo predominado as centradas nos aspectos biofísicos. A pequena diferença que aparece é explicada pelo fato de, embora alguns textos adotarem uma noção de saúde predominantemente biológica, quando procuraram tratar dos aspectos do ambiente ou ambientais
que contribuíram para o processo saúde-doença, trabalharam com uma noção de ambiente
centrada nos aspectos histórico-sociais. Por
exemplo, três textos que tiveram uma abordagem centrada na avaliação da exposição de populações a agentes patogênicos (biológicos ou
químicos), quando trataram dos aspectos am-
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bientais o fizeram tendo por base um enfoque
predominantemente (não somente) centrado
nos aspectos histórico-sociais. Em dois textos
que tiveram a abordagem centrada na epidemiologia encontramos a mesma situação.
Abordagens teórico-metodológicas
Em relação às abordagens adotadas, em 55 textos (47,8%) predominou a centrada na avaliação da exposição (identificação e quantificação
da presença de vetores, agentes biológicos e
químicos que, em casos de contato humano,
podem ocasionar doenças). Neste universo da
avaliação da exposição, abordagens que procuraram identificar e quantificar a presença de
agentes químicos (avaliação toxicológica humana e ambiental) e biológicos (avaliação ambiental) estiveram presentes em mais da metade dos textos. Ainda neste universo, abordagens
influenciadas pelo modelo ecológico (agentehospedeiro-ambiente) 129 vêm em seguida, com
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quase metade, predominando entre estas os
estudos que tiveram por base a ecologia de vetores. Abordagens mais recentes, centradas na
construção de indicadores ambientais e de saúde, e em enfoques ecossistêmicos totalizaram
um texto para cada uma.
A epidemiologia constituiu o segundo maior
grupo de abordagens, totalizando 27 (23,5%)
textos, sendo dominantes os estudos em que
foram aplicados inquéritos em um grupo populacional definido em função do problema,
os desenhos tipo caso-controle e os estudos descritivos utilizando bases de dados disponíveis,
principalmente sobre doenças como o câncer.
Abordagens centradas no processo histórico
e social (análises sobre os perfis diferenciados
de saúde-doença e sua estreita relação com o
contexto histórico, o modelo de desenvolvimento e as condições de vida e trabalho dos diferentes grupos sociais), totalizaram 15,6% dos
textos, sendo que cerca de 1/4 teve como problema a questão da educação e o outro 1/4 tratou de problemas relacionados às condições de
vida e trabalho. A outra metade dos textos des-

Tabela 6
Lista das palavras-chave que tiveram pelo menos cinco citações.
Palavras-chave

Número de
citações

Percentual
de citações

Ecologia de vetores

16

13,7

Saúde ambiental

12

10,3

Exposição ambiental

11

9,4

Exposição ocupacional

8

6,9

Poluição ambiental

8

6,9

Saúde ocupacional

7

6,0

Ambiente

6

5,1

Epidemiologia

6

5,1

Mercúrio

6

5,1

Monitoramento ambiental

6

5,1

Saúde pública

6

5,1

Estudos de caso e controle

5

4,3

Anopheles

5

4,3

Impactos ambientais

5

4,3

Meio ambiente

5

4,3

Saúde do trabalhador

5

4,3

Total de palavras: 16

117

100,0

Tabela 7
Grupos de problemas ambientais e de saúde identificados nos artigos.
Grupos de problemas

Número
de artigos
identificados

Percentual
de artigos
identificados

Poluição, contaminação e intoxicação por produtos químicos
no meio ambiente e seu potencial de impactos sobre a saúde

32

27,8

Presença de vetores, hospedeiros e reservatórios no meio
ambiente e seu potencial de impactos sobre a saúde

22

19,1

Questões teóricas e metodológicas para a investigação
e monitoramento dos problemas ambientais

19

16,5

Doenças transmitidas e baseadas nas águas

9

7,8

Modelo de desenvolvimento – aspectos demográficos, pobreza,
utilização de recursos (renováveis e não-renováveis)
e políticas macroeconômicas

6

5,2

Controle e prevenção da presença de vetores, hospedeiros e reservatórios
no meio ambiente e seu potencial de impactos sobre a saúde

5

4,3

Modelo de educação

5

4,3

Serviços de saúde e seus impactos ambientais e à saúde, e os impactos
ambientais nos serviços de saúde

5

4,3

Condições de trabalho

4

3,5

Desigualdades sócio-ambientais

4

3,5

Energia

1

0,9

Alimentos

1

0,9

Políticas públicas

1

0,9

Controle e prevenção da poluição, contaminação e intoxicação
por produtos químicos no meio ambiente e seu potencial de impactos
sobre a saúde

1

0,9

115

100,0

Total de grupos: 14
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Figura 1
Evolução da produção de textos relacionados aos vetores, hospedeiros e reservatórios e à poluição,
contaminações e intoxicações químicas.
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te universo foi bastante diversificada, sendo
que somente dois trataram do processo histórico sobre o tema ambiente no setor saúde no
Brasil.
Os textos que tiveram como abordagem dominante a análise espacial estiveram em torno
de 10,0% do total, sendo que destes, cerca de
1/4 tratou da questão das desigualdades sociais. Os outros 3/4 trataram de uma diversidade de temas, como filariose linfática, malária,
leptospirose, abastecimento de água, poluição
atmosférica e trabalhadores expostos ao mercúrio, por exemplo.
Escala espacial de análise
Em relação à escala espacial, fora do país, os
textos abordam desde regiões de um continente, como a África Ocidental, até os países em
desenvolvimento ou de economia periférica,
passando por povoados e cidades em países da
América Latina, como Argentina e Colômbia.
Em relação ao Brasil, citado como unidade
de análise, encontramos nove textos. Destes,
dois trataram do histórico da introdução do tema ambiente no campo da saúde no país e somente um tratou da análise da situação de saúde, tendo como referência as mudanças ambientais. Os outros seis trataram de temas diversos, como saúde do trabalhador, saúde da
criança, doença de Chagas, educação em saúde, segurança química e inter-relações entre
saneamento, saúde e ambiente.
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Diminuindo a escala espacial para regiões
do país, encontramos apenas dois artigos. Um
sobre o Norte do Brasil (comunidades indígenas afetadas pelos projetos de eletrificação) 55
e outro sobre a Região Amazônica (impactos
dos processos de migração e colonização) 21.
Tendo como nível de análise o Estado, três
foram citados, sendo estes: Pernambuco (Vibrio cholerae O 1 em amostras de ambientes
aquáticos e de alimentos) 41; Sergipe (incidência e distribuição espacial da leishmaniose visceral) 124; e Ceará (programa de capacitação
em saúde e ambiente) 119.
Em relação aos municípios, procuramos
identificar todos os que foram citados nos estudos, tendo sido encontrados 54 diferentes,
distribuídos por 13 Unidades da Federação.
Importante observar que para a grande maioria dos estudos realizados, a unidade de análise não foi o município, mas sim um lugar específico dentro do município, tal como uma área
contaminada ou de lixão, um bairro ou um distrito, uma zona ou região, um edifício ou um
hospital. Do total de municípios, 17 se situavam no Estado de São Paulo, 9 no Rio Grande
do Sul, 5 no Rio de Janeiro, 5 no Pará, 5 em Minas Gerais, 4 na Bahia, 2 no Paraná, 2 em Pernambuco, 1 no Espírito Santo, 1 em Santa Catarina, 1 no Ceará, 1 em Alagoas e 1 no Maranhão.
Nem todos esses 54 municípios tiveram a
mesma atenção como área de estudo. Entre os
municípios que foram mencionados mais de
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uma vez como área de estudo, os mais citados
foram: Rio de Janeiro (n = 9); São Paulo (n = 8);
Pariquera Açu, São Paulo (n = 8); Pelotas, Rio
Grande do Sul (n = 2); Fortaleza, Ceará (n = 2);
Poconé, Mato Grosso (n = 2).
Grupos populacionais incluídos nos estudos

Figura 2
Noções de saúde e ambiente predominantemente centradas nos aspectos biológicos
ou biofísicos e predominantemente centradas no processo histórico e social.
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Mais da metade dos textos se referiu às populações de um modo geral, indo desde a população do planeta, passando por populações de
estados e municípios e chegando até as populações no nível local, como moradores de um
bairro ou vivendo próximo a uma fonte de poluição, expostas a problemas específicos. Entre
grupos específicos, os que mereceram maior
número de estudos específicos foram os trabalhadores (12 textos identificados), envolvendo
desde trabalhadores rurais, trabalhadores industriais e trabalhadores em serviços bancários e de saneamento ou vítimas de acidentes
de trabalho notificados. Crianças constituíram
o grupo alvo em nove estudos, sendo que em
dois textos constituíram subgrupos de estudo.
Índios como grupo alvo de estudo apareceram
em somente um texto. Para 31 (27,0%) textos, a
identificação da população geral ou grupos populacionais específicos não se aplicava.
Participação dos atores envolvidos
nos problemas
Em relação à participação dos diferentes atores
sociais ou grupos populacionais específicos
(moradores expostos, comunidades, trabalhadores etc.), a grande maioria dos textos (78,3%)
não se referiu a nenhuma forma de participação. Somente 21,7% (n = 25) previam a participação como importante fator.
No universo dos textos que previam participação, seis procuraram valorizar e incorporar
o conhecimento dos mesmos como elementos
para ampliar a consciência sobre as inter-relações entre as questões ambientais e de saúde.
Dentre estes, cinco eram direcionados à educação em saúde e meio ambiente, e um tratava
dos métodos de mapeamento ambiental como
instrumento didático e de debate com a população leiga sobre suas condições de vida e inserção no espaço urbano. Outros nove previam
a participação como instrumento metodológico para melhor definição dos problemas e das
variáveis, com quatro destacando a importância da participação dos expostos (trabalhadores e comunidades) aos riscos ambientais e cinco apontando para a participação de grupos
populacionais organizados, ONGs, poder público local e população local na definição das
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unidades e variáveis de análises. Os outros dez
textos previam a participação como elemento
central para a gestão e tomadas de decisões sobre as questões ambientais e de saúde. Dentre
estes, dois eram orientados em direção ao SUS,
prevendo tanto uma maior participação nos
Conselhos Municipais de Saúde que incorporasse as questões ambientais, como um maior
controle social na reorganização do próprio
sistema nacional de saúde. Outros dois trataram da participação dos trabalhadores na gestão e tomadas de decisões sobre os problemas
ambientais e de saúde nos locais de trabalho.
Outros dois previam uma ampla participação
voltada para a gestão e tomada de decisões setoriais, no caso geração de energia e produção,
armazenamento, distribuição, transporte e descarte de produtos químicos. Outros dois centravam-se na participação voltada para a definição ou redefinição dos processos econômicos e padrões de produção e consumo. Os dois
últimos tratavam da participação de um modo
bastante geral, mas acentuando sua importância na gestão e tomadas de decisões.
Encaminhamento de propostas
para soluções dos problemas
Em relação às propostas de soluções dos problemas ambientais e de saúde analisados, cerca de metade (50,4%) dos textos não propuse-
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ram ou apontaram algum encaminhamento.
Dentre os textos que propuseram algum encaminhamento, identificamos três grupos.
No primeiro grupo, dez textos, identificamos os que apresentaram propostas de soluções mais gerais, de longo e médio prazos. Como propostas de longo prazo, somente dois
textos, apontando para a necessidade de mudança do modelo de desenvolvimento e dos padrões de produção e consumo. Os outros envolveram propostas de médio prazo, incluindo:
maior participação e controle social; municipalização e universalização do atendimento no
SUS; fornecimento de um melhor padrão de vida para a população, atendendo suas necessidades de melhores condições sócio-econômicas (emprego, educação, habitação), sanitárias
(acesso à rede de esgoto e água) e ambientais
(o que inclui as futuras gerações). Para este grupo, a viabilização destas mudanças exige um
esforço dos profissionais de saúde e meio ambiente para a busca de diálogo com os demais
atores responsáveis pelo desenvolvimento por
meio de práticas interdisciplinares, participativas e intersetoriais, contribuindo para a melhoria das fontes de informações e dos diagnósticos, bem como para processos decisórios
mais democráticos para a construção de alternativas para a superação dos atuais problemas
ambientais e de saúde.
Com propostas de soluções de problemas
específicos, mas que tenham envolvido um enfoque ampliado do problema, indo além das
ações pontuais específicas e/ou intersetorial,
identificamos um segundo grupo com 27 textos. Ainda que muitos tenham centrado no controle de agentes, fosse com medidas técnicas
ou com mudanças na legislação, apontavam
para: a criação, ampliação e melhora dos sistemas de informações em uma perspectiva intersetorial; fortalecimento das ações de vigilância
em saúde e monitoramento ambiental; ações
de educação em saúde ambiental; capacitação
de recursos humanos em perspectiva multidisciplinar; investimentos em saúde para a assistência plena em relação ao problema específico; amplo diálogo entre os diferentes atores;
desenvolvimento de abordagens integradas para o diagnóstico do problema.
O terceiro grupo, de vinte textos, foi centrado em medidas pontuais, não ampliando as propostas para um conjunto de ações dentro do
setor saúde ou mesmo intersetoriais. De modo
geral as propostas foram centradas em medidas focadas nos agentes potencialmente causadores de danos, tais como: soluções técnicas
(controle químico e biológico de vetores, isolamento de agentes químicos etc.), monitoramen-

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(3):679-701, mai-jun, 2005

to ambiental do agente; vigilância em saúde
da(s) doença(s); mudança na legislação; medidas de saneamento; educação para mudar comportamentos e atitudes; capacitação de recursos humanos; mais estudos sobre o tema.

Discussão
Conforme observado na introdução deste artigo, tendo como base o capítulo 35 da Agenda
21, seis objetivos devem ser atendidos para que
ocorra um fortalecimento da base científica para o manejo sustentável, de modo que a ciência possa orientar a gestão prudente do meio
ambiente e do desenvolvimento. Procurando
atender o objetivo deste trabalho de fornecer
subsídios para a conformação de uma ciência
orientada para o desenvolvimento sustentável
do ambiente e da saúde coletiva, optamos por
realizar a discussão tendo como eixo estes seis
objetivos, combinando o segundo com o terceiro, e transformando em cinco tópicos de referência para a discussão.
Ampliar e fortalecer as capacidades
e potenciais científicos em áreas relevantes
Conforme se observou no item Total de Artigos e
Tipos de Texto, embora o período selecionado
(1992-2002) tenha se referido a um momento
histórico em que o tema ambiente claramente
entrou na agenda política e científica global,
constata-se que não houve uma regularidade ou
mesmo tendência gradual de aumento do número de textos publicados ao longo dos anos.
Este quadro é similar ao encontrado no estudo
de Toledo 130 sobre a produção de teses e dissertações defendidas na ENSP no período de 1990 a
1999. Ainda neste item, também se constata que
os textos selecionados não ultrapassaram 5,0%
dos textos publicados em uma das revistas (Cad
Saúde Pública), coincidindo este percentual com
o estudo de Barata & Goldbaum 5, no qual constataram que na distribuição das linhas de pesquisa mencionadas pelos bolsistas de produtividade da área, “meio ambiente e desenvolvimento sustentado” aparecia com um percentual inferior a 5,0%. Assim, os dados deste trabalho, como os de outros estudos, sugerem que a produção científica sobre o tema ambiente não aumentou no período e parece não ultrapassar
5,0% do total da produção na saúde coletiva.
No item Problemas Abordados, os resultados dos grupos de problemas identificados nos
textos ( Tabela 7) permitiram verificar que os
que tratam da presença de agentes específicos
no ambiente (origem química ou biológica) são
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dominantes e juntos totalizaram quase 47,0%.
É interessante observar que o período abrangido nesta pesquisa (1992-2002) foi o de consolidação da noção de sustentabilidade associada
ao modelo de desenvolvimento, onde estão incluídas as dimensões sociais, políticas e econômicas. Entretanto, os textos que tiveram as políticas públicas e o modelo de desenvolvimento
como problema, que no livro Nosso Planeta,
Nossa Saúde 128 aparecem como desafios globais para a saúde e o meio ambiente, totalizaram apenas 6,1% dos textos. O mesmo pode-se
considerar sobre o problema das desigualdades
sócio-ambientais, pois desde Estocolmo (1972)
e principalmente durante o período analisado,
aparecem como questão central a ser enfrentada. Entretanto, neste grupo foram encontrados
apenas 3,5% dos textos. Outros problemas ambientais considerados importantes, como água,
energia e alimentos 128, juntos não totalizaram
10,0%, sendo que os dois últimos sequer alcançaram 1,0% cada.
Parte da explicação para baixa produção de
textos sobre problemas prioritários como políticas públicas, modelo de desenvolvimento e desigualdades sócio-ambientais, pode estar relacionada à predominância das noções de saúde
e ambiente centradas nos aspectos biológicos
e biofísicos simultaneamente, em detrimento
das noções centradas nos processos históricos
e sociais (item Noções de Saúde e Ambiente).
Embora os discursos oficiais de instituições internacionais vinculadas ao setor saúde, como
OMS e OPAS, ou ao setor ambiente/ambiental,
como o World Resources Institute 131, reconheçam o modelo de desenvolvimento como desafio, acabam reduzindo a saúde à sua dimensão
biológica e o ambiente à sua dimensão biofísica. Não por acaso, a definição de saúde ambiental da OPAS/OMS 132 no início dos anos 90
considerava a medicina ambiental e a higiene
ambiental como sinônimos e reduzia as mesmas ao estudo dos agentes que se encontravam
ou tinham sido introduzidos no ambiente e
poderiam produzir doenças e enfermidades.
Quando o setor saúde trata do ambiente 128 ou
quando o setor ambiente/ambiental trata das
inter-relações entre mudanças ambientais e de
saúde 131, encontramos uma definição de ambiente que reduz o mesmo às dimensões físicas, químicas e biológicas que envolvem as condições do entorno (ar, águas, solo, alimentos e
clima) dos seres humanos, onde podem ser encontrados agentes que direta ou indiretamente
causam doenças. Nestas perspectivas, a dimensão social do ambiente é reduzida aos estilos
de vida e às escolhas comportamentais ou aos
ambientes de trabalho.

Assim, no que se refere à ampliação e fortalecimento das capacidades e potenciais científicos, os resultados demonstram que além de
não ter ocorrido um aumento expressivo da
produção científica no período na saúde coletiva, sugerem também a não ocorrência de
uma mudança qualitativa no modo de definir e
tratar os problemas ambientais e de saúde. A
produção sobre problemas relevantes, como
estudos sobre políticas públicas, modelo de
desenvolvimento e desigualdades sócio-ambientais e suas implicações para a sustentabilidade do ambiente e da saúde coletiva não só
foi pouco expressiva quantitativamente, mas
indica também a predominância de uma produção que qualitativamente pouco associa os
problemas de saúde e ambiente às suas dimensões sociais, políticas e econômicas e que, orientada por noções de saúde e ambiente centradas nos aspectos biológicos e biofísicos tende a
reduzir os mesmos a estes aspectos.
Produção de conhecimento científico
orientado para a formulação de políticas
e a tomada de decisões, utilizando
a abordagem da precaução
No item Palavras-chave, verificamos o predomínio de palavras-chaves associadas às doenças e agravos, assim como aos métodos de avaliação e análise. Na Tabela 5, constata-se que a
grande maioria das palavras-chaves se encontra em grupos associadas aos agentes ou aos
processos geradores de danos à saúde. Palavras-chaves que poderiam estar associadas à
formulação de políticas e tomadas de decisões,
utilizando a abordagem da precaução só podem ser encontradas em dois grupos (busca de
soluções, controle, cuidado e prevenção e ciência para o desenvolvimento sustentável), que
juntos totalizaram 32 palavras-chave (10,8%) e
43 citações (8,9%). Na Tabela 6, constata-se que
entre as palavras-chaves que tiveram pelo menos cinco citações, não aparece nenhuma relacionada aos dois grupos citados anteriormente. Por exemplo, palavras-chave como tomada
de decisões, políticas e princípio da precaução
foram citadas 1, 2 e 1 vez, respectivamente, variando entre um percentual de 0,2% a 0,4% de
citações.
No item Problemas Abordados, a Tabela 7
nos revela a predominância de problemas relacionados ao diagnóstico (poluição e presença
de vetores, totalizando 46,9%), enquanto que
os estudos voltados para os problemas relacionados às políticas públicas (0,9%), à gestão
(controle e prevenção, totalizando 5,2%) e ao
papel dos próprios serviços de saúde (4,3%)

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(3):679-701, mai-jun, 2005

691

692

Freitas CM

pouco se destacaram. Particularmente no que
se refere às políticas públicas e gestão, os dados revelam o quanto terá de se investir em
pesquisas e produção científica para temas que
são considerados básicos e fundamentais, se
quisermos efetivamente fortalecer as capacidades e potenciais científicos na saúde coletiva
orientados para a gestão prudente do meio ambiente e do manejo sustentável do desenvolvimento. No que se refere aos serviços de saúde,
instâncias fundamentais tanto para o diagnóstico como principalmente para a gestão e o
manejo sustentável no nível local, chega a ser
surpreendente não se encontrar nenhum texto
que trate do seu papel nesta tarefa ou de propostas recentes como a de atenção primária
ambiental 133. Ainda no item Problemas Abordados, constatamos, por meio da Figura 1, que
são poucos os textos relacionados ao grupo de
controle e prevenção, principalmente no que
se refere à poluição, contaminação e intoxicações químicas.
Os resultados apresentados nos itens Palavras-chave e Problemas Abordados apontam
para uma produção científica predominantemente voltada para o diagnóstico, com o desenvolvimento de políticas públicas e orientação de estratégias de tomadas de decisões para
o controle e prevenção, funções básicas da saúde coletiva, ocupando ainda um papel marginal. A pouca produção orientada para a prevenção e o controle se encontra mais presente
em temas mais tradicionais como vetores, hospedeiros e reservatórios, sendo ainda deficiente em temas mais recentes como poluição, contaminação e intoxicação por produtos químicos.
O descrito no parágrafo anterior apenas revela uma tendência da produção científica na
saúde coletiva sobre o tema ambiente e que
aparece de modo mais evidente no item Encaminhamento de Propostas para Soluções dos
Problemas, quando se constata que cerca da
metade dos textos não propôs ou apontou algum encaminhamento de propostas de soluções dos problemas ambientais e de saúde analisados. E, apesar de encontrarmos propostas
que podem e devem ser incluídas na perspectiva de políticas públicas e tomadas de decisões
em relação às interfaces entre questões ambientais e de saúde, a grande maioria ainda merece
ser bastante trabalhada na perspectiva de tornarem-se formulações bem estruturadas e direcionadas.
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Geração de conhecimentos locais,
considerando as relações com os planos
nacional, regional e internacional
No item Instituições e Autores, constatamos que
57,8% das instituições nacionais identificadas
se concentravam na Região Sudeste, com o Rio
de Janeiro e São Paulo concentrando quase
50,0% de todas as instituições identificadas no
país. A Região Norte, no outro extremo, foi a
que apresentou a menor concentração de instituições, totalizando 2,4%. Nos extremos, a
grande concentração das instituições na Região Sudeste e o mais baixo número e percentual de instituições na Região Norte se repete
no Censo 2002 sobre todos os grupos de pesquisas do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Distribuição dos grupos de pesquisas segundo a região
geográfica, 2002. http://www.cnpq.br, acessado em 20/Mai/2004), nos grupos de pesquisas
em epidemiologia identificados no estudo de
Guimarães et al. 9, e nos da localização das instituições responsáveis pela publicação de revistas científicas sobre a temática saúde pública ou saúde coletiva identificadas no estudo de
Rummler & Spinola 134, de modo que os porcentuais respectivos destas referências foram: para
a Região Sudeste 51,8%, 57,0% e 57,6%, com os
Estados do Rio de Janeiro e São Paulo acumulando 42,5%, 52,9% e 56,0%; para a Região Norte 3,9%, 5,0% e 1,5%.
A concentração da produção científica tendo como referência a localização de instituições da Região Sudeste se acentua ainda mais
quando consideramos os percentuais de citações das instituições (Tabela 1), permitindo assim visualizar o grau de envolvimento delas. A
Região Sudeste totalizou 76,2% das citações,
com os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo
sozinhos acumulando 70,9% e duas grandes
instituições, a FIOCRUZ (ENSP, IOC e CICT) e a
USP (FSP e FM), concentrando 74 citações, ou
seja, 43,0% de todas as citações de instituições.
Esses resultados apenas refletem processos
históricos que vêm contribuindo tanto para a
concentração da pesquisa e da produção científica em determinadas Regiões e Estados, como para a tendência, demonstrada no item Escala Espacial de Análise, de a produção de conhecimentos científicos sobre determinados
locais raramente considerar suas inter-relações
com outros planos ou escalas, que podem incluir desde o município ao Estado até os planos
nacional, regional e internacional. Por exemplo, dos 12 textos que envolveram instituições
da América Latina, nenhum tratou dos problemas considerando sua inter-relação com o pla-
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no ou escala regional, ou mesmo das inter-relações com outros países vizinhos e com problemas ambientais e de saúde similares. Diminuindo a escala para o plano ou escala nacional, dos nove textos que tiveram o Brasil como
unidade de análise, apenas um situou as mudanças no quadro ambiental e de saúde do país
na sua inter-relação com as mudanças que vinham ocorrendo no plano ou escala internacional. Regiões do Brasil (dois textos), Estados,
municípios ou localidades de municípios foram tratados como unidades espaciais de análise isoladas e não nas suas inter-relações e interdependência com os outros planos ou escalas.
A tendência de concentração das instituições, da produção científica e dos grupos de
pesquisas se combina com a tendência de concentração de pesquisas sobre determinados
problemas (mercúrio em áreas onde há garimpo de ouro, por exemplo) em determinados municípios e localidades (presença de vetores no
Município de Pariquera Açu, em São Paulo, por
exemplo), de um modo tal que contribui mais
para aumentar os conhecimentos sobre um local do que para o fortalecimento de conhecimentos locais, não levando em consideração
na análise suas inter-relações com os outros
planos ou escalas. Se pretendermos gerar conhecimentos locais articulados com outros planos ou escalas, a desconcentração da produção
científica e aumento da produção científica sobre determinados problemas ou locais que estabeleçam inter-relações com outros planos ou
escalas surgem como prioridades.
Aumento da cooperação e promoção
de atividades e programas
interdisciplinares de pesquisa
Em relação à cooperação nas atividades de pesquisas, os resultados do item Instituições e Autores são reveladores do quanto ainda é necessário para se avançar neste item em relação às
instituições nacionais e internacionais. No plano da cooperação nacional 40,8% dos textos
envolveram apenas uma instituição e há um
acúmulo de cerca de 80,0% se considerarmos
até duas instituições ( Tabela 2). No plano da
cooperação entre instituições de C&T nacionais e internacionais, o percentual de textos que
indicavam a mesma foi de apenas 3,5%, sendo
que destes, metade teve como problema ambiental a contaminação por mercúrio oriunda
do garimpo e comercialização do ouro. De qualquer modo, deve-se observar que este quadro é
positivamente diferente do revelado no estudo
realizado por Pellegrini Filho et al. 8, sobre a
produção científica em saúde em seis países da

América Latina no período 1973-1992. Nesse
estudo, os autores encontraram que 73,4% dos
textos foram produzidos por autores de uma
única instituição, contra 40,8% encontrado neste estudo. Deve-se, entretanto, notar que os autores trabalharam com um período bem maior
do que o estabelecido neste estudo e observaram a tendência de crescimento dos trabalhos
em colaboração e um decréscimo dos textos
publicados independentemente.
Apesar de neste estudo termos verificado
que metade das instituições internacionais é
da América Latina, não encontramos nenhum
texto demonstrando a cooperação entre estas e
instituições nacionais. Isto contribui para acentuar o apontado no item anterior: a ausência
de estudos sobre países da região que considerem problemas similares em países vizinhos
e/ou sua inter-relação com os mesmos. Este
quadro é inverso a uma outra tendência observada por Pellegrini Filho et al. 8, e não verificada neste estudo: a de crescimento do trabalho
colaborativo na atividade científica ser acompanhado pela tendência de aumento da colaboração entre pesquisadores de instituições
nacionais e internacionais.
Em relação a uma cooperação intersetorial,
particularmente entre pelo menos uma instituição de C&T e uma instituição associada aos
serviços, uma prática considerada importante
no discurso de constituição do próprio campo
da saúde coletiva, foram encontrados 13,9%.
Embora seja de difícil avaliação e não possa ser
considerado como único fator, uma hipótese é
que este baixo percentual de cooperação intersetorial esteja influenciando a pouca produção
de textos orientados para as políticas públicas
e tomada de decisões. Outra hipótese possível
é que, mais do que o percentual ser considerado baixo, o fator mais importante é que o envolvimento dos serviços na produção científica
ocorra muito mais por demanda de pesquisas
científicas das instituições de C&T do que viceversa, contribuindo assim para uma produção
científica mais voltada para o diagnóstico do
que para a solução dos problemas.
Em relação à interdisciplinaridade os resultados apresentados no item Instituições e Autores propiciam algumas questões. Em primeiro
lugar, é importante salientar que o simples fato
de haver um grande número de pesquisadores
nas publicações não garante, por si só, que
uma pesquisa seja interdisciplinar, sendo necessárias mudanças qualitativas nas inter-relações entre as diferentes disciplinas que operam
para a construção do conhecimento sobre um
problema específico 135. Entretanto, quando há
pouco número de pesquisadores envolvidos,
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este pode ser um indicador das limitações do
potencial de pesquisas interdisciplinares. No
item Instituições e Autores, por exemplo, constatamos que os textos que tiveram até dois autores totalizaram aproximadamente 2/5 dos
mesmos e que outros 2/5 envolveram de três a
quatro autores (Tabela 3). Se combinarmos estes dados com os relativos ao número de instituições envolvidas (Tabela 2), encontraremos
uma situação em que 2/5 dos textos envolveram apenas uma instituição e que outros 2/5
envolveram no máximo duas instituições. Combinados, estes dados apontam para um quadro
em que pesquisas envolvendo no máximo dois
autores em uma instituição são responsáveis
por 2/5 do total de textos, podendo constituirse como um indicador de baixíssima cooperação institucional e potencial de pesquisa interdisciplinar. Mesmo ampliando, o quadro que
temos é o de pesquisas que envolveram de três
a quatro autores em duas instituições no máximo, correspondendo aos outros 2/5 e indicando
ainda uma baixa cooperação e potencial de pesquisa interdisciplinar. Totalizando estes dados,
temos uma situação em que 4/5 dos textos resultaram de pesquisas que envolveram até quatro autores em no máximo duas instituições, o
que certamente ainda é insuficiente para considerarmos que estamos avançando na cooperação entre instituições e na pesquisa interdisciplinar sobre problemas ambientais e de saúde.
Particularmente em relação às instituições
de C&T, chama a atenção a presença daquelas
que possuem programas de pós-graduação em
saúde coletiva, que estiveram presentes em
pouco mais de 50,0% dos textos. Este dado chama a atenção para a grande responsabilidade
destas, já que não são somente instituições de
pesquisas, mas também de formação de futuros docentes e pesquisadores que, se continuarem na direção atual, tenderão a reproduzir no
futuro a baixa cooperação setorial (C&T) entre
instituições nacionais e internacionais (particularmente da América Latina), e intersetorial
(serviços e ONGs) entre instituições nacionais,
bem como a baixa atividade interdisciplinar.
Participação popular na fixação
de prioridades e nas tomadas de decisões
Conforme pudemos observar no item Grupos
Populacionais Incluídos no Estudo, para pouco
mais de 1/4 dos textos a identificação da população alvo do estudo não se aplicava e para quase metade do total de textos a população foi referida de modo bastante geral. Não chegou a
totalizar 1/4 o número de textos que identificou um grupo populacional específico em um
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lugar determinado. Embora esta ausência de
identificação e precisão dos grupos populacionais não possa ser considerada como único fator explicativo, é razoável supor que tenha contribuído bastante para o fato de, conforme constatado no item Participação dos Atores Envolvidos nos Problemas, a grande maioria dos textos
(78,3%) não ter se referido a nenhuma forma
de participação. Dos textos que previam alguma forma de participação como importante fator, foram encontradas três estratégias que consideramos dever estar conjugadas, pois só reconhecendo e valorizando o saber local e dos
diferentes atores envolvidos, poderemos tanto
incluí-los de modo efetivo para uma melhor
definição dos problemas e das variáveis, como
considerá-los elementos importantes para a
gestão e tomadas de decisões sobre as questões
ambientais e de saúde.
É bastante provável que o baixo percentual
de estudos participativos esteja relacionado,
tal como vimos no item Abordagens Teóricometodológicas, à predominância de abordagens que procuraram identificar e quantificar a
presença de agentes (químicos, físicos ou biológicos) e que tiveram por base as noções de
saúde e ambiente centradas nos aspectos biológicos e biofísicos, acabando por reduzir a
compreensão do processo saúde/doença e de
alterações ambientais a entidades reais em si
mesmas substancialmente separadas das práticas sociais e das experiências humanas. Como observam Funtowicz & De Marchi 136, não
podemos considerar que a prática científica esteja livre de valores, ou seja, descontextualizada, particularmente quando consideramos a
produção de um conhecimento científico que
tem como objetivo contribuir para a gestão
prudente do ambiente e o manejo sustentável
do desenvolvimento. Uma produção científica
orientada para este objetivo encontra suas justificações nas preocupações sociais prioritárias, devendo contribuir para impulsionar o
processo de resolução social de problemas, incluindo a participação e a aprendizagem mútua entre os diferentes atores envolvidos, cientistas e leigos, em vez da busca de “soluções”
definitivas ou implementações tecnológicas.
Para esses autores, da colocação inicial de um
problema até a busca de soluções e definições
de estratégias de gestão do mesmo, uma grande variedade de atores, com perspectivas próprias sobre a questão, é envolvida em uma multiplicidade de contextos, de modo que não é
apropriado ou frutífero que qualquer uma destas perspectivas, incluindo as dos cientistas e
tomadores de decisões, seja dominante ou que
exclua as outras 136.
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Conforme pudemos observar, mais de 3/4
da produção científica analisada neste trabalho não prevê nenhuma forma de participação,
desde as fases iniciais de uma pesquisa, quando são colocados os problemas, até os momentos de busca de soluções. Isto certamente se
encontra relacionado às questões que trabalhamos nos itens anteriores referentes à predominância de abordagens ainda centradas no
diagnóstico, pouco incluindo a busca de soluções, e baseadas em determinadas noções de
saúde e ambiente que não incluem a compreensão dos processos históricos, das práticas sociais e das experiências humanas frente aos
problemas ambientais e de saúde vivenciados
pelos seres humanos. Aponta para a necessidade do desenvolvimento de abordagens que permitam definir os problemas de modo mais contextualizado e que inclua a participação dos diferentes atores sociais envolvidos com os problemas, já se encontrando na literatura exemplos para estudos de avaliação da exposição
137,138 ou que tenham por base a epidemiologia
139 ou análise espacial 140.

Conclusões
Ao longo deste trabalho demonstramos algumas características da produção científica sobre o tema ambiente na saúde coletiva. O que
se verificou foi uma produção científica concentrada, em sua origem, na Região Sudeste
(particularmente nos Estados do Rio de Janeiro
e São Paulo) em instituições que possuem programas de pós-graduação em saúde coletiva
(particularmente FIOCRUZ e USP), com proeminência de alguns autores. Entre outros aspectos, essa concentração pode ter contribuído para a pouca cooperação entre instituições
e o reduzido número de pesquisas interdisciplinares. Em termos de definição de problemas
e abordagens a serem empregadas, essa produção esteve majoritariamente voltada para o
diagnóstico dos problemas, focada nos agentes
(físicos, químicos e biológicos), com predominância de abordagens norteadas pelas noções
de saúde e ambiente centradas nos aspectos
biológicos e biofísicos. O resultado foi uma produção predominantemente não contextualizada nas dimensões sócio-políticas dos problemas,
que pouco combinou diagnóstico com busca
de soluções e em que a participação dos diferentes atores sociais foi muitíssimo reduzida.
Se aceitarmos a afirmativa de Paim & Almeida Filho 4 de que a saúde coletiva se constitui como um campo científico interdisciplinar
e um âmbito de práticas intersetoriais em que

se produzem saberes e conhecimentos sobre o
objeto “saúde”, como também ações por diversos agentes, especializados e “leigos”, dentro e
fora das instituições reconhecidas como do
“setor saúde”, os resultados e discussão presentes neste estudo apontam para uma longa trajetória que ainda deve ser percorrida.
Essa trajetória poderá ter seu tempo reduzido ou ampliado, dependendo das estratégias
que possam ser adotadas pelos diferentes atores, dentro e fora do setor saúde, governamentais e não-governamentais, cientistas e leigos.
Parte destas estratégias já se encontram presentes na própria definição dos objetivos da
primeira área de programas do capítulo 35 da
Agenda 21 (Fortalecimento da Base Científica
Para o Manejo Sustentável), os quais reproduzimos acrescentando propostas.
O primeiro objetivo é ampliar e fortalecer
as capacidades e potenciais científicos em áreas
relevantes que envolvem interfaces entre a
saúde e as questões ambiente/ambientais. Devem ser ampliadas e fortalecidas principalmente as pesquisas sobre temas relevantes que acabam por ser transversais à maioria dos problemas ambientais e de saúde, sendo estes: (1) o
modelo de desenvolvimento, particularmente
nos seus aspectos demográficos, de distribuição de riquezas, de utilização de recursos e de
políticas macroeconômicas; (2) as desigualdades sócio-ambientais e suas implicações nos
processos de destruição/degradação ambiental e de impactos sobre a saúde de determinadas populações ou grupos populacionais; (3) as
condições de trabalho formais e informais e
suas implicações sobre os processos de destruição/degradação ambiental, bem como sobre a saúde de determinados grupos populacionais; (4) o modelo de educação vigente e
suas implicações na conformação de hábitos e
atitudes que, desde nível individual, perpetuam e reproduzem o atual modelo de desenvolvimento e suas implicações ambientais e sanitárias; (5) as políticas públicas e suas implicações na constituição de um marco legal e
institucional fragmentado e descontínuo no
que se refere à proteção e promoção da saúde e
de ambientes saudáveis; e (6) os serviços de
saúde e seu papel no diagnóstico, vigilância e
promoção da saúde ambiental. O fortalecimento de pesquisas sobre estes temas não deve
ocorrer em detrimento de outros como os relacionados à poluição e ao controle de vetores,
mas aponta para abordagens mais integradas e
contextualizadas dos problemas ambientais e
de saúde.
O segundo objetivo é o de produzir conhecimentos científicos orientados para a formu-
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lação de políticas públicas e a tomada de decisões, utilizando a abordagem da precaução. É
necessário que ocorram em todos os níveis investimentos maciços no sentido de reorientar
as pesquisas, de modo que se inverta o quadro
atual, passando a maior parcela da produção
científica sobre diagnósticos de problemas a
incorporar a proposição de políticas públicas e
estratégias para a gestão dos mesmos, utilizando a abordagem da precaução como norteadora de ambas. Para que esse objetivo possa ser
cumprido, recorremos a dois outros capítulos
da Agenda 21, o 8 (Integração Entre Meio Ambiente e Desenvolvimento na Tomada de Decisões) e o 40 (Informação Para a Tomada de Decisões), que devem nortear a produção científica. Ambos os capítulos apontam para a necessidade de uma produção científica que integre
propostas de políticas públicas e estratégias de
gestões que integrem meio ambiente, saúde,
sustentabilidade e gestão prudente nas tomadas de decisões.
O terceiro objetivo é o de gerar conhecimentos locais, considerando as relações com os planos nacional, regional e internacional. Particularmente em relação a esse objetivo é evidente
e urgente a necessidade de investimentos que
sejam capazes de a médio e longo prazos mudarem o quadro atual, particularmente em relação à Região Norte. Em relação a esse objetivo, instituições como a ABRASCO, o CNPq, a
CAPES, o Ministério da Saúde, assim como as
instituições de amparo à pesquisa e de ensino
de graduação e pós-graduação, deveriam conjuntamente formular e propor uma estratégia
de médio e longo prazos para a ampliação e
fortalecimento das capacidades de pesquisas
sobre as interfaces entre as questões ambiente/ambientais, bem como a criação de programas de pós-graduação em saúde coletiva, tendo em vista ser a única região que não possuí
algum. A desconcentração e desenvolvimento
das capacidades científicas locais e regionais
devem estar orientados para a geração de conhecimentos mais contextualizados.
O quarto objetivo é aumentar a cooperação
e promoção de atividades e programas interdisciplinares de pesquisa. Para esse objetivo,
tomamos como exemplo Masera 141, que procura definir os requisitos para uma ciência ambiental e que acreditamos podem ser estendidos às questões abordadas neste trabalho. Para
este autor, os problemas ambientais devem ser
tratados de forma sistêmica e numa perspectiva interdisciplinar e integrada que envolva a
complexa inter-relação entre as questões e problemas ambientais, sociais e econômicos, ao
que acrescentaríamos os problemas de saúde,
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possuindo a formação de alunos de graduação
e pós-graduação um papel fundamental nesta
direção. Assim, podemos considerar que políticas públicas referentes ao ensino de graduação
e pós-graduação, bem como ao financiamento
de pesquisas que estimulem a cooperação entre instituições de ensino superior, programas
de pós-graduação e grupos de pesquisas numa
perspectiva interdisciplinar são fundamentais.
O quinto objetivo é o de ampliar e fortalecer a participação popular na fixação de prioridades e nas tomadas de decisões. Se queremos
efetivamente conformar uma ciência orientada para o desenvolvimento sustentável do ambiente e da saúde coletiva, não se pode esquecer que, como afirmam Funtowicz & De Marchi 136, o objetivo do âmbito científico, neste
novo contexto, é o de impulsionar o processo
de resolução social de problemas, incluindo a
participação e a aprendizagem mútua entre os
diferentes atores sociais envolvidos. Isto implica, como observam Paim & Almeida Filho 4, que
o enfrentamento dos desafios da saúde com
eqüidade envolva a constituição de sujeitos
comprometidos com novas utopias, dentre as
quais destacamos a de um mundo sustentável
no que se refere aos aspectos ambientais e de
saúde, que possam ser elevados ao patamar de
parceiros e cidadãos. Assim, podemos também
considerar que políticas públicas referentes à
formação desde a graduação até a pós-graduação, bem como ao financiamento de pesquisas,
que estimulem o desenvolvimento de abordagens participativas para a compreensão e busca de soluções dos problemas ambientais e de
saúde como fundamental.
Para que esses objetivos possam ser atendidos, concluímos que talvez o primeiro passo
seja configurar uma noção de saúde e ambiente na perspectiva da saúde coletiva e que contribua para conformar uma ciência orientada
para a sustentabilidade do ambiente e da saúde. Objetivando contribuir nesta direção, consideramos que o tema saúde e ambiente deveria ser definido na saúde coletiva como o que
trata dos processos em que as mudanças nos
ambientes (dos níveis local ao global, incluindo suas dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais e biofísicas) geram conseqüências
sobre a sustentabilidade do ambiente (ameaçando ou promovendo a integridade sócio-ecológica) e da saúde humana.
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