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Resumo  

 

Este estudo introduziu o método da cartografia sociológica fundamentado na sociologia do 

conhecimento de Karl Mannheim. Analisamos duas revistas científicas brasileiras do campo 

da saúde pública e coletiva: Revista de Saúde Pública editada pela Universidade de São Paulo 

e Cadernos de Saúde Pública editada pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. 

Seguimos o percurso das publicações desde seus lançamentos até o ano de 2012. Buscamos 

descrever e interpretar o movimento temático registrando temas inaugurais, singulares e em 

série, além de identificar o tom das políticas de publicação a partir da produção veiculada e do 

acompanhamento das discussões nos editoriais.           
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Abstract             

  

This study introduced the method of sociological cartography, grounded in sociology of 

knowledge of Karl Mannheim. We analyzed two Brazilian scientific journals in the field of 

public and collective health: Revista de Saúde Pública published by the University of São 

Paulo and Cadernos de Saúde Pública published by the National School of Public Health 

Sergio Arouca. We followed the route of publications since their launches by the year 2012. 

During the process we managed to describe and interpret the thematic movement by 

registering inaugural, unique and serial themes, as well identifying the tone of the publication 

policies by accompanying editorials in their discussions.  
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       “conhece alguém as fronteiras à sua alma, para que possa dizer eu sou eu?” 

Fernando Pessoa  

 

I. Apresentação Quando iniciei minhas observações sobre o estresse na cidade de 

São Paulo, que culminariam na minha dissertação de mestrado¹, não tinha ideia dos 

desdobramentos que aquele empreendimento traria para o desenvolvimento de meus estudos na 

área. O tema estresse, como apontei no início da dissertação, era iluminado e sombrio por 

apresentar-se difuso no senso comum, polissêmico e por não se deixar aprisionar em categorias 

nosológicas tal qual boa parte contida na Classificação Internacional das Doenças (CID-10). 

Lembro-me que hesitamos bastante em adjetivá-lo de “urbano” por, entre outras razões, não 

termos clareza de enfeixá-lo enquanto causa (mas talvez como nexo) das condições de vida de uma 

metrópole.  

Nossa pretensão parecia não ser pequena. Estudar algo prestes a ganhar ares de 

“morbidade oficial” em uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes não era coisa pouca. 

Tínhamos vastas interrogações frente a uma literatura escassa; sem dados secundários que 

indicassem qual a relevância e ou prevalência que tal agravo poderia ter alcançado na época da 

pesquisa, ou mesmo antes. Sem indicadores e sem respaldo de pesquisas anteriores na escala e 

dimensão desejados, tivemos que partir para o “garimpo” de dados primários e, com a ajuda dos 

conceitos e ideias de Georges Canguilhem, avançamos alguns passos na compreensão de 

síndromes adaptativas. Acreditamos ter ampliado a perspectiva de pensar os “desajustes de 

comportamento”, visto amiúde na psicologia e psiquiatria, como um objeto de estudo do 

movimento e intenções humanas e, portanto adequado ao campo da fisioterapia. Este sutil 

deslocamento, embora mais aparente e inteligível agora, não tinha sido completamente apreendido 

durante o desenrolar da pesquisa.  
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¹ SANTOS, MTF; GOMES MHA. Estresse e modos de andar a vida: subsídios de Georges Canguilhem para uma etnoepidemiologia 

da Síndrome Geral da Adaptação na cidade de São Paulo. 

 Acesso: http://oatd.org/oatd/record?record=oai%5C:bdtd.unifesp.br%5C:526 

Entender ou aproximar “comportamento” de “modos de andar a vida” exigiu um 

desprendimento e distanciamento de formação, além de esforço considerável por estar acostumado 

a aceitar como naturalizadas as categorias disciplinares sobre certos objetos de estudo dentro de 

campos científicos ou profissionais normalizados. Assim, estudar estresse exigiu também 

compreender, entre outros aspectos, os comportamentos valorizados e validados pela chamada área 

ou campo “psi”. Mas esta perspectiva disciplinar, frente a um objeto indisciplinado, longe de 

constituir-se um obstáculo ao nosso projeto, serviu como estímulo a mais uma inquietação: de que 

maneira o conhecimento da realidade, aquela que se apresenta em sua objetividade aos olhos do 

pesquisador, é limitado pela sua área de formação ou campo de atuação? Como então pesquisar 

objetos que não se mostrem facilmente reconhecidos ou inteligíveis a uma postura taxonômica e 

categorial, escapando de armadilhas disciplinares?  

Ao revisitar o tema de minha tese, acabei por ensaiar despretensiosamente uma 

“sociologia pequena”, na medida em que vasculhei, dois anos após, traços e ideias subliminares, 

que se escondiam por entre “o que falar quer dizer”, nas palavras de Pierre Bourdieu. Por entre as 

diversas vozes de meus entrevistados, procurei a minha própria. E, lá, tive o imenso prazer de 

identificar alguns aspectos intrigantes.  

O primeiro deles foi entender o que significava falar de onde eu falava. Seria da 

fisioterapia, da medicina preventiva, da saúde coletiva, da epidemiologia, da antropologia, da 

psicomotricidade ou da filosofia? Já que o trabalho se desenvolveu amparado por algumas destas 

áreas, campos e/ou disciplinas, seria compreensível me questionar de onde afinal eu estava 

produzindo minhas observações, de que mirante, por assim dizer. Este talvez tenha sido o 

movimento mais interessante que fiz depois daquelas visões ou perspectivas da cidade ensaiando 

uma etnografia de um condomínio da região leste da capital de São Paulo.  
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Uma vez abstraída a formalidade de atuar com os fundamentos de meu campo de 

conhecimento e atuação (ou seja, deslocamento ou distanciamento da categorização fixa do 

modelo biomédico da fisioterapia), o segundo aspecto que me pareceu intrigante foi reconhecer a 

dificuldade imensa ao deparar-me com “novas fronteiras” de conhecimento e manter um diálogo 

(não sem tensão) com o, diria, estranho estrangeiro.  

  Durante minha dissertação de mestrado tive a oportunidade de fazer certas 

observações da cidade voando em um dirigível de uma empresa fabricante de pneus. Do alto podia 

“cartografar” os movimentos das pessoas e dos veículos além de observar e mapear o desenho dos 

rios, córregos, montanhas, áreas verdes e outras degradadas. De fato, a visão que eu tinha do alto 

era pautada pelos conhecimentos que adquiri durante minha graduação, com ares de inquietação, 

busca e imaginação. Mas o que dizer se eu consegui “alargar-me” nas ementas e grades 

curriculares e ultrapassar os muros cristalizados da clínica e da propedêutica estritamente 

biomédica durante minha formação universitária? Minhas visões do alto chamaram-me a atenção 

para a mudança necessária da realidade conforme se estreitava e se alargava o foco de minha lente. 

Na época entendia como distanciar-me de uma dada zona de conforto e abstrair novas experiências 

exercitando caminhar em novos túneis semânticos. Lá de cima, meus passeios mostravam um 

cenário amplo e complexo. Notava algumas séries e, ao mesmo tempo, singularidades que traziam 

desconfiança aos sentidos. Certas inseguranças ocorriam por achar que a visão disciplinar era 

menor quando procurava compreender a vasta rede de relações e nexos que ocorria no dia-a-dia da 

cidade. Que o movimento que via surgir por entre as ruas, as avenidas e as praças não poderia ser 

apreendido de uma só vez e que as circunstâncias de aproximação só tornava a realidade mais 

realidade. Os muros e delimitações marcadas pela exigência stricto sensu eram mais um filtro de 

contenção em meu binóculo generalista. Como era (e tem sido!) difícil descrever um coletivo com 

lentes disciplinares.   
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Ao querer compreender a saúde a partir de uma visão coletiva, comecei a entender 

lentamente os movimentos das minhas lentes, e que o ato de focá-las e desfocá-las nada mais era 

do que a expressão da necessidade em exercitar interação com as diversas possibilidades e 

perspectivas da compreensão. Conclui que isto foi exercitar, na prática, a interdisciplinaridade.  

Diante destas circunstâncias, me vi impelido a pesquisar como estes conhecimentos são 

construídos na perspectiva da divulgação científica de periódicos do campo da saúde pública e 

coletiva. Meu ponto de partida foi identificar as disciplinas que compõe o campo da saúde coletiva 

e como se articulam, debruçando-me com mais demora na epidemiologia e nas ciências sociais, 

disciplinas que formalizam minha área de concentração no programa de pós-graduação em saúde 

coletiva.   

 

    ₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰ 
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 “significa que posso não ter muito conhecimento, 

porém desconfio de como as coisas sucedem já que possuo 

imaginação”. Riobaldo 

 

II. O campo da saúde coletiva  

No Brasil, como campo e área de conhecimento, a saúde coletiva vem se aprofundando 

desde o final da década de 1970 em um processo de diferenciação da tradicional saúde pública, 

quando passa a dela se diferenciar ao incorporar conhecimentos considerados, até então, “a 

margem da discussão sobre saúde, em particular os das ciências sociais e humanas” (KENNETH 

et al, 2010).  

Paim e Almeida Filho (1998) deixam evidente que no desenvolvimento da saúde 

brasileira foram incorporados novos paradigmas em um movimento que se autodenominava 

“reformador” ou “renovador”. Partia daí então uma crítica teórica que atravessava o campo social 

da saúde como a requisitar (ou como consequência de) reflexões epistemológicas sobre os 

fundamentos científicos que sustentavam as diferentes disciplinas e acabaria por desenhar um novo 

modo de pensar a saúde.  

Este novo pensar envolvia dimensões incompatíveis com as da constituição do Estado 

Brasileiro em meados da década de 1970, por ser este distante de uma proposta que cotejasse a 

saúde de maneira integral e de forma a ter suas políticas definidas de modo democrático e 

socialmente compartilhadas. Isto explicava o caráter inovador, ideológico e revolucionário a que se 

propuseram determinados estratos intelectuais e populares frente ao movimento de reforma do 

sistema de saúde nacional.  

Estava em construção um modelo diferenciado de saúde que trazia em seu bojo uma 

severa crítica ao eixo excessivamente econômico imposto por certas fundações norte-americanas e 
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pela própria Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), que não respondia às questões ligadas 

às condições de vida da população.  

O ingresso das ciências sociais e humanas; do planejamento e gestão na área da saúde 

não ocorreu por mera necessidade de um novo nicho profissional e acadêmico, mas pela 

configuração de aportes teóricos e pragmáticos em certos sentidos, frente aos dilemas por que 

passava grande parte da coletividade nacional, exigindo atribuições mais diversificadas decorrentes 

da expansão do conhecimento.  

Este movimento não só gerou necessidades de adaptação dos recursos humanos na área, 

exigindo um perfil mais sintonizado com o ideário que vinha sendo construído, como também 

colaborou na “organização do campo de conhecimento, pelas indagações, recortes e posturas 

teórico-metodológicas oferecidas pelos seus paradigmas” (CANESQUI, 1997, p. 1). Abria-se 

assim uma perspectiva teórica de produção científica voltada especificamente para o campo e área 

em formação, ao mesmo tempo em que se assistia ao esgotamento do modelo de saúde pública que 

vigorava até então, e que se diferenciava das duas fases anteriores: a preventivista (1960-1975) e a 

medicina social (1975-1979) (NUNES, 1992).  

Saúde e doença recebem um novo tratamento e passam então a ser concebidas de um 

ponto de vista relacional e processual, como desdobramentos histórico-estruturais, para cuja 

abordagem foram fundamentais os escritos inaugurais de Cecília Donnangelo (1973), 

posteriormente consolidados por Arouca (1975) e Gonçalves (1976) sobre a prática médica e as 

relações saúde-sociedade. Neste período, a fundação do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde 

(CEBES), instituição voltada para o debate e difusão do chamado Partido Sanitário (formado por 

um grupo de militantes no campo da saúde pública), reforçou o movimento, juntamente com a 

proposição de políticas de saúde num contexto latino-americano¹ que redundasse em contribuições 

decisivas para a fundamentação do direito geral à saúde e, em particular, ao papel do Estado na 

atenção primária à coletividade.  
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¹ Relativo as influências do Centro Panamericano de Planificação em Saúde e da declaração de Alma-Ata, 1978. 

 

Foi possível acompanhar algumas vertentes político-ideológicas deste processo de 

reformulação do sistema de saúde brasileiro desde as Conferências Nacionais de Saúde de 1979 e 

1986, que além de desencadearem outros movimentos, lançou as bases da reforma sanitária e das 

modificações que se seguiram.  

Nas décadas de 1980/1990 ocorreram transformações decisivas no cenário político, 

institucional, administrativo e jurídico-legal brasileiro.  

À guisa de referências para a construção do ideário político-ideológico que se 

consolidava, destacamos a fundação da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva (ABRASCO), o Movimento das “diretas-já”, o movimento de renovação médica, a 

realização da VIII Conferência Nacional de Saúde; eventos esses que antecederam a promulgação 

da Constituição Federal Brasileira de 1988.  

Assim, em duas décadas, o país conseguiu elaborar um projeto político de reformulação 

da atenção à saúde, considerado internacionalmente como um dos mais avançados e construído a 

partir - não só, mas em grande extensão - do setor acadêmico e por ações de resistência ligadas ao 

movimento sanitário.  

Para dar conta da universalidade, base da proposta reformadora, o próprio campo da 

saúde haveria de rever sua capacidade de operacionalização e capacitação de recursos humanos. A 

presença das ciências sociais participou como uma amálgama para constituir o alicerce do campo, 

de início mais destacadamente a antropologia e a sociologia, no âmbito da principal disciplina da 

saúde pública, a epidemiologia,  

Esta redefinição e amplificação das possibilidades de atuação conferiram ao campo em 

formação a propriedade de aninhar novas tendências e novas disciplinas capazes de redirecionar e 
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inovar o modelo de saúde, o que levou inevitavelmente a produzir tensões nas fronteiras 

epistemológicas das disciplinas constitutivas da área.  

Desta maneira, o próprio campo atraiu, confrontou e distanciou os saberes 

diferenciados e historicamente não acostumados à interlocução, envolvidos então numa nova 

aventura de reconhecimento e reconfiguração de seus fundamentos.   

Podemos afirmar que a saúde coletiva demarcou uma crítica pontual ao modelo 

excessivamente biológico da biomedicina, cindindo o antigo conceito de saúde pública. 

Donnângelo (1982, p. 21) lembra que a delimitação do campo da saúde coletiva envolvia uma série 

de objetos e áreas de saber que não eram “indiferentes a permeabilidade aparentemente mais 

imediata desse campo às inflexões econômicas e político-ideológicas. O compromisso, ainda que 

genérico e impreciso, com a noção de coletivo, implica a possibilidade de compromissos com 

manifestações particulares, histórico-concretas desse mesmo coletivo, dos quais a medicina do 

indivíduo tem tentado se resguardar através do específico estatuto da cientificidade dos campos de 

conhecimento que a fundamentam”.   

Para Loyola (2011, p. 2), os recortes não se excluiam mutuamente, mas remetiam a 

diferentes âmbitos de consideração: “o tema área enfatizava o aspecto acadêmico, a classificação 

ou a inclusão da saúde coletiva como produtora de conhecimento no elenco das ciências e das 

disciplinas científicas. Já o termo campo, remetia ao conjunto das posições e das relações de 

poder que estruturam normativamente, institucionalmente e politicamente a área [...] e o termo 

disciplina referia-se ao corpo de conhecimentos acumulados ao longo do tempo, a ser transmitido, 

atualizado e ampliado; em suma, reproduzidos de forma a garantir a própria continuidade da 

saúde coletiva como um todo”. 

No campo que se formava, interessa-nos a epidemiologia em sua aventura e 

desdobramentos. Vale a pena considerar em qual plano do entendimento estamos a dar atenção 
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quando nos referimos ao coletivo e ao individual. Tanto a epidemiologia como as ciências sociais 

trouxeram contribuição à experiência da saúde humana e para tanto reivindicaram seus estatutos de 

verdade e validade num contexto intra e intercientífico.  

E é em parte deste entroncamento que se deu a construção de um ideário, erguido com 

capitais de conhecimento e simbólicos, em que se articulavam elementos diferenciados no seu 

longo trajeto histórico frente ao objeto de estudo e norteado pelo próprio sentido de campo que 

aqui abordamos.  

Em contextos especializados, as ferramentas tecnológicas, ontológicas e lógicas de 

interpretação proporcionavam zonas de compatibilidade, de intersecção entre si, para viabilizar a 

intercomunicação e a inteligibilidade entre áreas e campos de conhecimento. Esta referência nos 

ajudou a entender a presença daquelas áreas do saber dentro da saúde coletiva que se insinuava 

como “um corpo de saberes historicamente constituído pelo concurso ou pelos olhares de várias 

disciplinas inseridas numa mesma área acadêmica” (LOYOLA, 2011).  

 Com esses pressupostos em mente, delimitamos uma proposição para interpretar 

estratégias consideradas prerrogativas institucionais de interposição entre agentes em uma 

determinada esfera de produção de tecnologia, qual seja, a esfera acadêmica e de saberes 

instituídos. Temos a premissa de que certas condições desejadas, como a possibilidade de 

intersecção entre áreas de fronteira, nem sempre podem ser acessadas e alcançadas devido a 

própria natureza dos elementos constitutivos que abordamos e que se mostrem imiscíveis. Ao 

pensarmos no campo da saúde coletiva, pensamos em sua característica acolhedora de temas, 

práticas e métodos, que se realiza a partir da confluência de profissionais de distintas formações 

acadêmicas.  

Conforme apontam Paim e Almeida filho (1998, p. 308), a saúde coletiva também pode 

ser pensada como um “campo científico onde se produzem saberes e conhecimentos acerca do 
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‘objeto saúde’ e onde operam distintas disciplinas que o contemplam sob vários ângulos; e como 

âmbito de práticas, onde se realizam ações em diferentes organizações e instituições por diversos 

agentes (especializados ou não) dentro e fora do espaço convencionalmente reconhecido como 

‘setor saúde’”.  

Esta característica coloca a epidemiologia num terreno de inevitável confronto, assim 

como imprime a necessidade de elaborar delimitações disciplinares não só em relação ao seu status 

específico de seus integrantes, como em relação aos seus particulares objetos de investigação.  

Estudar a epidemiologia no contexto de interações com as ciências sociais e humanas 

inevitavelmente nos coloca frente ao estudo de como o conhecimento se apresenta e se transforma. 

Tarefa difícil, sobretudo se considerarmos os fatores originados e limitados no exato 

entrincheiramento desejado entre elas, cuja mútua colaboração possui longa e confusa história em 

suas fronteiras (BÉHAGUE et al, 2008).  

Encontramos na cartografia sociológica de revistas científicas uma maneira de explorar 

não só a informação e conhecimento produzidos por meio das pesquisas publicadas, como também 

seu desenvolvimento temático. Ao decodificar caminhos percorridos pelas publicações, abrimos 

oportunidades de subsidiar nossas próprias práticas de pesquisa à maneira de um observatório da 

produção de saberes e do conhecimento do campo.  

O caráter disciplinar da epidemiologia e das ciências sociais enquanto constitutivas do 

campo e área da saúde coletiva não se instituiu, contudo, sem tensões, tanto nos aspectos teóricos 

como metodológicos. Sob este prisma, nossa pré-ocupação foi resgatar um pouco do que o campo 

da saúde coletiva elaborou em termos de material científico, na perspectiva de descrever algumas 

de suas inflexões e movimento temático, ocupando-nos em encontrar pistas e espaços de fronteiras 

entre as disciplinas que constituem o campo, a partir de um mapeamento de duas de suas principais 

revistas. 
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II.I O campo da saúde coletiva e os papéis da epidemiologia  

A constituição de um campo acadêmico pode ser estudada na perspectiva do 

conhecimento científico e nesta dimensão insere-se num debate epistemológico que, em última 

análise, visa delimitar e consagrar áreas produtivas de práticas e saberes que configuram tal 

campo. Entendemos que constitui ponto estratégico - do qual melhor se pode apreender seu caráter 

histórico - acessar estes instrumentos e as articulações entre determinadas disciplinas constitutivas 

e com base neste material acompanhar parte da trajetória, contribuição e arranjos que moldaram a 

saúde coletiva tal qual a vemos no presente.    

Um caminho para compreender a ideia de campo é a partir de como as disciplinas 

ocupam e se articulam neste espaço, dito em outras palavras, como informam, conformam e 

deformam seus territórios e instauram domínios de conhecimento, atuação e reconhecimento. É 

nosso pressuposto que a saúde coletiva venha se formando e configurando por meio de 

regularidades científicas e de perspectivas socialmente construídas, apreensíveis no decurso de sua 

historiografia.  

Estas características constituem referencial para melhor entendermos seu conteúdo. 

Paim e Almeida Filho (2000, p. 59) afirmam a pluralidade de cadeiras que se aninham no tema da 

saúde coletiva “onde operam distintas disciplinas que a contempla sob vários ângulos”. É 

inevitável o encontro e o confronto de modelos de saberes já que nem todas as disciplinas 

compartilham seus marcos conceituais¹.  
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Esta condição aproxima e ao mesmo tempo distancia não só as disciplinas constitutivas 

do próprio campo, como também as de outros, como a garantir identidade dos segmentos ou 

categorias que as constituem.  

¹ Para fins de elaboração deste capítulo entendemos “marco conceitual” como um corpo doutrinário estruturador de um dado campo 

científico e seu paradigma dominante e um âmbito de práticas, conforme Paim e Almeida Filho, 2000, p. 75. 

 

Daí se depreende que expressar características dentro deste contexto equivale a definir 

fronteiras onde certas disciplinas se cruzam, tocam e se interpenetram, nem sempre sem tensão ou 

conflitos.  

Neste sentido acadêmico, identificamos campo como uma área, um território ou domus 

(no sentido de lar e domínio) que abriga a confluência de conhecimentos institucionalizados, 

impregnados e categorizados segundo suas matérias constitutivas, como espaços bem delimitados 

por pontos de vistas e perspectivas.  

Algumas reflexões logo se colocam ao ambiente de discussão: em que medida esta 

formação institui coerência e validade interna? Como seriam satisfeitas as necessidades de sua 

manutenção e continuidade? Quais fatores aumentam ou diminuem a necessidade de seus 

contatos? Como, em um trajeto historicista, podemos inventariar as demandas por interação, 

acoplamento, permeabilidade e miscigenação de outros conhecimentos?  

A epidemiologia se presta de modo oportuno como ponto de partida a esta reflexão, já 

que se configura como matéria predominante na constituição do campo. Devemos entender seu 

papel na saúde coletiva e, em particular, em seus diálogos com as ciências sociais (sociologia, 

antropologia ou ciência política) e humanas (administração, economia, geografia entre outras). 

Não nos é possível uma dissecação epistemológica de cada campo de conhecimento ou disciplina, 

contudo gostaríamos de aprofundar um pouco mais sobre a discussão que se abre para 

compreender aspectos do conteúdo e construção do campo.  
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No intuito de prover os instrumentos a esta proposição, trazemos como prelúdio 

algumas noções que iluminam nosso exercício de intelecção. A questão que se coloca à reflexão é: 

de que modo, então, a epidemiologia se apresenta no campo em termos de suas relações com os 

objetos “conhecimento” e “saúde”? Quais seriam suas necessidades de diálogo com outras 

disciplinas do campo? 

Este é um caminho que consideramos pertinente à discussão sobre a apropriação de 

saberes constitutivos de determinadas áreas e de “como” e “por quem” são validados na forma de 

campos institucionalizados e configurados sob os critérios acadêmicos de reconhecimento e de 

verdades. Cumpre-nos indicar um fulcro problemático inicial àquilo que concebemos como 

epidemiologia. Seria então nosso dever entender se falamos de uma ou de várias epidemiologias, 

muito semelhante ao que indicou o editorial de Oswaldo Forattini na Revista de Saúde Pública 

(1990) e as considerações teóricas e críticas sobre a epidemiologia e seus dilemas epistemológicos 

de José Ricardo Ayres (1994): haveria um significado ontológico único?  

As várias adjetivações que a epidemiologia tem recebido (como clínica, experimental, 

social, crítica, cultural, aplicada) denotam variedades que a diferenciam quanto às perspectivas em 

seus variados fundamentos e aplicações e que terminam por produzir tipologias. Esta consideração 

pode soar um tanto funcionalista por tentar categorizar variantes disciplinares, apresentando-as em 

uma suposta hierarquia construída e subordinada, cuja concepção e execução atende resultados e 

fins utilitários, sem manter relações com certo núcleo teórico constitutivo e sem se preocupar com 

processos. Pelo fato de as apreendermos enquanto subordinadas, concordamos que tendemos a 

produzir este tipo de reconhecimento. Entretanto, podemos entender estas subdivisões como 

subsidiárias ou afluentes que concorrem na constituição de um determinado corpo de 

conhecimentos admitidos e valorizados.  

Neste sentido exibem características funcionais e não funcionalistas. Funcionais por 

apresentarem a capacidade de manter relações entre si, estabelecendo processos interdependentes 
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de mútua influência, contribuindo na formação de um núcleo constitutivo de uma configuração 

mais geral que a integra, uma vez que todas se expressam no “objeto epidemiológico”.   

Gonçalves (1986, p.112) leva em conta, preliminarmente, uma epidemiologia vinculada 

à prática instrumentalizadora e que opera a partir da clínica médica.  

Daí a necessidade da presença de substrato matemático e anatomofisiológico como a 

sustentar a base na qual o raciocínio epidemiológico se fundamenta cientificamente. Apontou um 

nó górdio a cortar, representado por duas necessidades aparentes: uma a de entender o que foi de-

substancializado por uma epidemiologia externa à clínica e, portanto não compreensível naqueles 

termos. Outra pela necessidade de “romper a opacidade do discurso proferido pela Clínica 

quando se estende para fora de seu objeto preciso, o corpo anátomo-fisiológico, e se constitui em 

tecnologia do corpo social” (IDEM, p. 117).  

Ao mesmo tempo em que possibilita identificar seu uso e relações, este fato também 

cria confusão na investigação epistemológica. A questão parece não estar suficientemente posta ao 

imergirmos nas bases do estudo do conhecimento que sustentam sua prática. Ao expressarmos uma 

epidemiologia apenas clínica, por exemplo, deslocamos a noção de um “olhar generalizante” para 

um “individualizante”, ainda que saibamos que as duas óticas possam cooperar mutuamente no 

cuidado a saúde e, como veremos, não possuem marcos semelhantes quanto à validação de suas 

verdades científicas.  

Entendemos que estas denominações “generalizante e coletiva” ou “específica e 

individual”, expressam ou reafirmam o caráter amplo que o termo epidemiológico enseja, a 

requerer especificações que o delimitem em cada uma das perspectivas possíveis, em função do 

que se analise em sua constituição e uso teórico ou empírico.  

Forattini (1990) conduz uma discussão interessante ao explicar a existência de uma 

epidemiologia “tradicional” e de uma “clínica”, esta última entendida como um “apêndice 
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metodológico da ciência médica”. Encontramos igualmente outras denominações, como 

epidemiologia moderna (ROTHMAN, 1986), por exemplo, que mais nos parece tentativas de 

resolver – por meio de adjetivações – os dilemas de identidade disciplinar, diferenciando uma 

epidemiologia de outras.  

Indagamos se Miettinem (1985, ps. 4-5) não estaria de acordo com Rothman ao apontar 

que “a ocorrência de epidemias, a preocupação central da epidemiologia clássica, não é um 

problema da forma característica da pesquisa epidemiológica moderna”, esta última possuindo 

como paradigma central o estudo da doença em sua forma endêmica e não epidêmica (IDEM, p. 

5). Segundo Cardim et al (1991), podemos falar em um modelo dominante que vai se 

aperfeiçoando na medida em que “a epidemiologia expande seus domínios de estudo”.  

O autor afirma também que a pesquisa nesta área é realizada com duas epidemiologias: 

Uma formal (delineamento) e outra mais flexível que tenta articular-se com as demais disciplinas, 

que são estimulantes, porém se tornam preocupantes na medida em que “comportam riscos de 

improvisações apressadas e até banalizações de um ou outro ramo da ciência” (IDEM, p. 7).    

Notamos a tentativa de ajustes como a definir campos de acolhimento e de identidade. 

Será que poderíamos falar, oportunamente, de uma epidemiologia da saúde coletiva?  

Algumas variantes podem também se mostrar pertencentes a um grupo maior que 

acolhe suas particularidades, tipos ou vertentes como a enfeixar uma única unidade que, em 

particular, possa ser expressa em subconjuntos articulados ou interdependentes. Dependendo de 

como se apresenta a situação ou objeto de estudo, busca-se aplicar o conceito epidemiológico que 

melhor se ajuste a apreensão de uma dada proposição, tornando certas realidades melhor 

apreensíveis daquela forma e usando aquele tipo de conceito epidemiológico, cuja ênfase se dá no 

plano de uma determinada especialização. É dizer, usamos alguns componentes técnicos ou 
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teórico-metodológicos predominantes em detrimento de outros que, por esta razão, se adequam às 

démarches estabelecidas, requeridas a priori ou a posteriori.  

 

 

Tomemos como exemplo a epidemiologia clínica. Segundo Fletcher (2006, p.21) ela 

pode ser entendida como “um subconjunto das ciências populacionais, uma vez que nem todos os 

estudos epidemiológicos são diretamente úteis para o cuidado de pacientes individuais” além de 

ser uma “ciência que faz predições sobre pacientes individuais utilizando a contagem de eventos 

clínicos em grupos de pacientes semelhantes e valendo-se de métodos científicos sólidos para 

garantir que as predições sejam corretas” (IDEM, p.21). Parte desta categorização e desenho 

surge em função das possibilidades e desdobramentos que se tem ao planejar uma pesquisa ou 

estudo; processo comumente chamado de delineamento.  

O tema tem sido polêmico no sentido de que pelo menos duas posições se contrapõem: 

uma primeira que admite um “social” já inerente ou implícito, contemplado à luz da própria raiz da 

epidemiologia por se tratar de uma ciência cujo objeto e pretensão é o estudo de grupos 

populacionais ou coletivos e que nasceu da investigação do homem em seu meio social. Nesse 

sentido seria desnecessário complemento “etno” ou “social” em sua nomenclatura.  

Uma segunda designada como matéria clínica stricto sensu e alinhada com as vertentes 

anatomofisiológicas e patológicas, onde o enfoque social é sombreado (para não dizer anulado) e 

por isso o adjetivo “etno” teria sido necessário para delimitar, ou melhor, ampliar e resgatar seu 

conceito sociológico desde as origens nos trabalhos do médico anestesiologista e epidemiologista 

britânico John Snow. Cassel (1964, 1976) defendeu e desenvolveu o que conhecemos hoje como 

epidemiologia social e Barata (2005) conduz uma análise abrangente sobre epidemiologia social 

destacando vários modelos e abordagens. 
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O dilema persiste, sempre motivado por debates acalorados em torno de técnicas, 

conceitos, métodos e démarches que se dão em fronteiras e zonas de interface onde não parece ser 

possível pensar em uma e outra simultaneamente, não sem uma “sutura epistemológica”¹.  

¹Recuperamos um termo no contexto do artigo “Antinomias e ‘suturas’ epistemológicas entre biológico-social e individual-coletivo 

no âmbito da epidemiologia social” de Djalma A. de Melo-Filho. Revista de Saúde Pública, 30(4): 383-91, 1996.  

Referimo-nos as atribuições epistemológicas como a dar conta, em parte, de uma de 

nossas provocações iniciais sobre “do que é feito o campo” no qual a epidemiologia figura como 

uma, se não “a”, cadeira predominante. Ao procurarmos resposta para “o quê” ou “do quê” o 

conhecimento epidemiológico se apropria para consubstanciar-se e validar-se, temos que levar em 

conta o processo de esgarçamento promovido pela própria construção do conhecimento. Isto 

decorre do fato das disciplinas subsidiárias da maioria das grandes áreas obedecerem a uma ordem 

taxonômica que respondeu a padrões vigentes da racionalidade moderna da ciência e de suas 

fragmentações, conforme nos aponta Luz (1988).  

Veremos oportunamente - com base na sociologia do conhecimento - que disposições e 

perspectivas devem antes ser entendidas e contextualizadas numa certa “ordenação de mundo” no 

qual uma disciplina emerge, e que esta ordenação imprime valores e paradigmas que se articulam 

num nível em que Luz chama de episteme, ou seja, em uma dada ordem de organização de saberes 

e práticas contextualizadas em seus respectivos momentos sociais.  

Diante das variantes epidemiológicas apontadas, seria interessante então enfeixarmos 

alguns pontos fundamentais até o momento. Em uma primeira aproximação podemos dizer que 

certas variantes são originadas e prestam contas às ditas ciências da natureza (matemática, física, 

química, biologia) e outras às ciências do homem (ciências sociais, geografia, demografia, 

sociologia, filosofia) e, portanto dizem respeito à zona de transição entre o biológico e o social 

como bem apontou Forattini (1990).  
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Em nossa apreciação mais generalizada notamos dois grandes sistemas, onde os polos 

epistemológicos e a produção de verdades se dão por estruturas diferenciadas, para não dizer 

opostas. E este dilema parece estar impregnado na própria constituição da epidemiologia, por 

apresentar, em seu histórico, componentes biológicos e sociais.  

Ao mesmo tempo, ao pensar o campo em que ela está envolvida (saúde coletiva), este 

também pressupõe tensões epistemológicas entre as disciplinas que o compõe. Portanto, estamos 

frente a um duplo desafio em que pese a sua constituição.  

Se pensarmos a epidemiologia no campo da saúde coletiva, dividindo espaço e 

sobrepondo-se (e não interagindo) com as ciências sociais, logo entenderemos a lógica de uma 

possível contraposição em função de diferentes construtos operando em cada uma delas e os 

prováveis dilemas que podem surgir da interação e diálogo.   

Seria esta uma constatação pertinente ao nosso projeto? Cremos que sim. Temos a 

convicção de que, se a epidemiologia opera comportando pelo menos duas dimensões (biológica e 

social), sua validade interna poderá ser explicada – igualmente – por dois diferentes métodos 

epistemológicos. Camargo Jr (2010. p.3) aponta que “há, portanto, razões estruturais intrínsecas 

às formas de produção das diversas disciplinas, para que as subáreas da saúde coletiva tenham 

padrões de publicação diferentes”.  

Segundo De Bruyne (1982) uma determinada ciência ou área de estudo pode apresentar 

instancias que determinem os espaços nos quais sua pesquisa se desenrola, respondendo a certas 

exigências de coerência interna entre seus postulados e afirmações. O autor se refere ao polo 

metodológico quadripolar, que é dividido nos seguintes eixos: epistemológico, teórico, 

morfológico e técnico. É-nos possível, então, analisar a questão disciplinar sob esta perspectiva e, 

particularmente, apoiados nos métodos apontados pelo autor como: dialética, fenomenologia, 

quantificação e lógica hipotético-dedutiva.  
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Com base neste quadro, supomos que a constituição não só da epidemiologia, como 

também de outras matérias que configuram o campo da saúde coletiva possam ser entendidas na 

conjunção destes métodos, “já que [...] não se excluem mutuamente, alguns podem ser 

onipresentes, outros podem não aparecer em pesquisas particulares” (IDEM, p. 35).  

Percebemos que mesmo com uma série de subconjuntos sob um mesmo “guarda-

chuva”, há descritores ampliados ou termos-chave que sumarizam e que se repetem em qualquer 

um de seus ramos e por isso sumarizam uma determinada epidemiologia que, para atingir os 

objetivos de que trata tal nomeação, acaba por incorporar determinados conteúdos, ferramentas e 

tecnologia em seu núcleo constitutivo. Podemos então pensar em um denominador comum; em 

conceitos que atravessam várias práticas epidemiológicas e que estão presentes em quase todas as 

variantes inspecionadas, que são: compreensão de um agravo populacional, estudo da distribuição 

e frequência de agravos, determinação de causas e, consequentemente, controle dos problemas de 

saúde. Neste panorama podemos identificar as dimensões biológica e social e a presença do termo 

distribuição, que pode ser observado em qualquer definição de epidemiologia. Distribuição aqui 

entendida como “o estudo da variabilidade da frequência das doenças de ocorrência em massa, 

em função de variáveis ambientais e populacionais ligadas ao tempo e ao espaço” (ALMEIDA 

FILHO E ROUQUAYROL, 1992).  

Kelsey e cols. (1986, p.3) em Observational Epidemiology, reforçam o papel da 

distribuição e da frequência das doenças ao afirmarem que: “collecting information on disease 

frequency in population is also an essential function of surveillance programs, which evaluate the 

efficacy of these prophylactic and therapeutic measures and seek to detect unexpected changes in 

disease occurrence.”  

Outro componente comum nas definições é o fator causal atribuído às doenças, que tem 

sido bastante recorrente no que diz respeito a uma epidemiologia que teve ou tem como objetivo 

primordial investigar as causas de doenças transmissíveis.  
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Almeida Filho e Rouquayrol (1992) também levam em consideração a distribuição, 

conceituando a epidemiologia como a “ciência que estuda o processo saúde-doença na sociedade, 

analisando a distribuição¹ populacional e os fatores das enfermidades, danos à saúde e eventos 

associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação 

de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e 

avaliação das ações de saúde”.  

Para dar conta de tais objetivos, a epidemiologia tem tido que lançar mão de certas 

espécies científicas² que podem dar suporte e sustentação, em grande parte, à produção de 

evidências no campo da saúde coletiva. As ciências exatas ou matemáticas, da qual a probabilidade 

e estatística são tributárias, formam a base da bioestatística, que é matéria incontestável no 

raciocínio epidemiológico. Entretanto não são estas apenas as disciplinas a dialogar com a 

epidemiologia.  

A administração e a economia também constituem parte das ementas relacionadas à 

organização, planejamento, gestão e políticas públicas em saúde. Somem-se a este quadro a raiz 

anatomofisiológica e patológica (derivados ou derivadores) da clínica, e as ciências sociais que, 

por sua vez, se ocupam dos estudos populacionais e da dimensão cultural e social enquanto pré-

condição para o raciocínio sobre a saúde, o adoecer e o cuidado humano, como a demografia, a 

antropologia, a sociologia, as ciências políticas e a geografia, por exemplo.  

Por este rápido panorama, identificamos três grandes áreas de concentração científica 

que compõem os instrumentos formativos e de diálogo da epidemiologia: biologia, matemática e 

as ciências sociais e humanas.  

¹ Grifos nossos. 
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² Utilizamos termo aplicado por Afrânio Garcia Jr em “Fundamentos empíricos da razão antropológica: a criação dos PPGAS e a 

seleção das espécies científicas”. MANA 15(2): 411-447, 2009. 

 

Esse conjunto possibilita: analisar a fisiopatogenia, descrever as regiões onde se 

distribui determinada doença, realizar estudos estatísticos para medir frequência, descrever e 

delimitar grupos, calcular amostragens, selecionar e comparar grupos, entender sua inserção e 

relação social, formular diretrizes políticas e organizacionais, mapear os acidentes geográficos do 

espaço estudado, inferir probabilidades de associação, prever riscos ou probabilidades de 

ocorrência e predizer ou apontar tendências.  

Portanto, qualquer uma das variantes epidemiológicas serve-se dos conceitos 

matemáticos; mantêm e se alimenta dos conceitos demográficos, uma vez que todos os dados, 

mesmo os de referência clínica, repousam em convenções ou protocolos que se apropriaram de 

estudos mais abrangentes ou ecológicos e que se prestam ao entendimento da dinâmica 

populacional humana. Lembremos que a demografia se ocupa do estudo das dimensões estatísticas 

de estrutura e distribuição das diversas populações, que não são estáticas, variando devido à 

natalidade, idade, gênero, etnia, mortalidade, migrações e envelhecimento. A análise demográfica 

concentra-se, essencialmente, nas características de uma sociedade ou grupos específicos, 

permitindo definir critérios como nível educacional, nacionalidade, religião e pertença étnica. 

Portanto, encerra parte da constituição social e política daqueles grupos populacionais e, desta 

forma, inclui os processos de planejamento e gestão.  

Retomemos um apontamento feito no início de nossa exposição a respeito do marco 

epidemiológico que se concentra em uma zona de transição entre o biológico e social. Ao 

localizarmos a epidemiologia no campo dos determinantes individuais e coletivos da doença e 

saúde, acabamos por situá-la nas fronteiras epistemológicas daquelas duas dimensões.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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Um de nossos deveres é entender o limite destes dois grandes divisores, pois nos parece 

ser nestes quesitos que a epidemiologia constitui - também - seus saberes e por meio deles sustenta 

e valida suas verdades.  

No primeiro quesito estão localizadas as bases do paradigma biomédico, sustentado 

pelo aparato biológico, expresso nas disciplinas da anatomia, fisiologia, biomedicina, patologia e 

farmácia amparadas e guiadas pelas ciências matemáticas. No segundo, encontram-se as bases do 

paradigma cultural, expresso nas disciplinas das ciências sociais e humanas amparado pela 

reflexão e raciocínio sociológico e das humanidades.     

De fato a epidemiologia se encontra “numa área de fronteira entre campos científicos 

muito distintos em termos metodológicos” (AYRES, 1994, p.311) e “não tem sido pequenas as 

dificuldades que tem enfrentado para consolidar axiomas que garantam, de forma simultânea, a 

validade, a aplicabilidade e a especificidade de seu discurso científico” (CZERESNIA, 1993). 

Assim, quando nos deparamos com as divisões (ou trincas) que compõe o que concebemos como 

epidemiologia no seu sentido clássico, não são poucas as interdições que encontramos a constituir 

esta área de conhecimento. A diversidade de possíveis realidades (ou interpretações) que se 

colocam à nossa observação estimulam perspectivas onde a aliança pode pesar mais na 

compreensão do objeto do que a segregação, em parte por concluir que uma ala desta conjunção 

não consegue dar conta, sem a outra, do conjunto complexo que o processo saúde-doença-cuidado 

requer. Entendemos que estas perspectivas diferenciadas exercem papel fundamental não só na 

delimitação das áreas de conhecimento como na compreensão do objeto de estudo.  

Por esta razão acreditamos que a reflexão sobre estas contribuições visando a apreensão 

da epidemiologia e das ciências sociais na conformação do campo da saúde coletiva, sempre será 

melhor realizada ao se tomar a história como um dos eixos essenciais e no qual o conhecimento na 

área vem dialogando em suas fronteiras técnicas e teórico-metodológicas. Acreditamos também 
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que, ao nos debruçarmos sobre as revistas da área, estaremos nos defrontando com algumas destas 

possibilidades de apreensão.         

    ₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰ 

 

“Quem anda no trilho é trem de ferro. Sou água que corre entre pedras.  

Liberdade caça jeito”. Manoel de Barros 

III.  Por uma cartografia sociológica de revistas do campo da 

saúde coletiva: definições, limites e potencialidades 

A cartografia se apresenta como uma possibilidade para descrever relações que se 

estabelecem num determinado espaço (CATRIB e OLIVEIRA, 2010). Em nosso caso particular, o 

espaço é a produção acadêmica e científica transmitida por meio da Revista de Saúde Pública e 

Cadernos de Saúde Pública. Este é o cenário que entendemos como de trânsito e fronteiras, onde 

podemos investigar a produção intelectual daqueles periódicos, num percurso histórico desde o 

início de suas publicações (1967 e 1985, respectivamente) até o período presente.   

Construir um plano de estudo na perspectiva das relações de espaço e tempo significa 

reconhecer as relações destes no movimento dos grupos a partir da produção intelectual que se 

desenrola dentro do campo. O uso da cartografia possibilitou o registro de uma série de artigos, de 

sua interlocução e conformação no contexto da época da produção dos artigos. O mapeamento da 

evolução da investigação científica permitiu, a partir das características das publicações, 

consolidar, analisar e sintetizar informações de relevância em termos de uma sociologia daqueles 

instrumentos de divulgação.  

Tomada em sua essência geográfica, a cartografia se traduz na arte de conceber, de 

levantar, de redigir e de divulgar mapas (JOLY, 1990). Entretanto, pode ser igualmente uma 

abordagem metodológica (CATRIB e OLIVEIRA, 2010, p. 401) uma vez que “por intermédio da 

linguagem cartográfica se torna possível sintetizar informações, expressar conhecimentos, estudar 
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situações, entre outras coisas, sempre envolvendo a ideia de produção do espaço, sua organização 

e distribuição”.  

 

Assim, mapear informações da produção de determinadas revistas científicas tornou-se 

técnica e método em uma representação cartográfica temática. A partir da concepção cartográfica, 

pudemos não só facilitar a comunicação visual da apresentação dos achados como, também, 

desenvolver raciocínio e linha argumentativa, propiciando correlações entre os documentos 

pesquisados. 

Para Guimarães e Ribeiro (2010) a representação cartográfica tanto é “resultado do 

processo de representação das estruturas elementares da realidade, quanto ferramenta do 

processo cognitivo de generalização”. Na mesma linha, Brunet (2001) afirma que os modelos de 

mapeamento não são meras abstrações, mas resultado de procedimentos racionais de apreensão de 

relações existentes entre os elementos componentes do mundo sensível. Entendemos que o 

processo cartográfico não deva se prestar apenas à ilustração e facilidade comunicativa, como a 

elaboração de mapas, por exemplo. Possibilita suporte para a apreciação, avaliação e correlações 

de componentes espaciais e temporais de uma determinada situação. Pretendemos que o 

pesquisador, ao observar uma exposição cartográfica, exerça papel ativo de decodificação, 

interpretação e avaliação do tema estudado.  

Os ambientes nos quais as revistas abordadas encontram-se imersas e os representam, 

serviu-nos como plataforma espacial e temporal para investigar seus perfis, suas disposições, 

tendências e correlações e, também, para identificar a trajetória e configurações do campo da saúde 

coletiva. A comunicação temática e a contextualização da produção em espaços e tempos 

específicos foi uma maneira de se ocupar das relações ativas e de fronteiras entre os discursos que 

validam o processo de divulgação de materiais que se propugnam científicos. Neste sentido, o 
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conceito específico de cartografia pode ser apropriado por outras áreas, permitindo, igualmente, 

entender as transformações dos ambientes que se experimentam por meio dos elementos 

intelectivos que são produzidos e divulgados.  

  

Assim como podemos observar, em um mapa geográfico, imagens de uma área, de sua 

inclinação ou de seus acidentes geográficos e naturais, podemos de igual maneira ver, numa 

cartografia - enquanto mapa conceitual - relações semânticas entre os descritores e palavras-chave 

de artigos científicos. Nesta perspectiva relacional, podemos encontrar, além da frequência de 

aparecimento de descritores, o surgimento de inflexões temáticas; variáveis semânticas, lexicais; 

conjuntura de uma linha editorial e aspectos conjunturais entre outros. Nossa prospecção e 

investigação propôs a análise destes eventos em seus contextos de produção e divulgação no 

cenário acadêmico nacional. 

Nesse sentido a cartografia se mostrou desejável por permitir uma maior e mais 

adequada articulação entre as etapas de revisão. Também possibilitou correlações entre os achados, 

síntese e julgamento do material. O conjunto, como um todo, revelou ser diferente de uma revisão 

de literatura. Primeiro por estruturar-se em níveis de leitura cartográfica; segundo por analisar 

como o conhecimento é veiculado e disseminado, permitindo julgamentos que questionem 

aspectos epistemológicos e terceiro, por incorporar em sua fundamentação teórica as orientações 

dadas pela sociologia do conhecimento.  
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“Temos a arte para não morrer de verdade”. Friedrich Nietzsche 

IV. Perspectivas na sociologia do conhecimento: contribuições de 

Karl Mannheim  

‘ 

O sociólogo Karl Mannheim nasceu em Budapeste em 1893. É citado e reconhecido 

como idealizador da Sociologia do Conhecimento. Suas ideias, como decorrência imediata de uma 

elaboração sobre o conhecimento, foram fundamentais nos desdobramentos metodológicos para 

interpretação dos fenômenos sociais e que se subdividem em várias áreas do conhecimento como 

epistemologia, sociologia, política, educação e artes. Deffacci (2012) destaca a repercussão do 

papel que as teses deste sociólogo possuem no que é conhecido como sociologia sistêmica e na 

concepção de ontologia social. A obra Ideologia e Utopia (1968) foi um de seus escritos mais 

importantes e traz as bases teóricas para uma acurada análise do pensamento humano e da 

“investigação não [de] como o pensamento aparece nos tratados de lógica, mas como ele 

realmente funciona na vida pública e na politica como instrumento de ação coletiva” (IDEM, p. 

29).  

Um dos pré-requisitos para a sociologia do conhecimento é o conceito de perspectiva. 

Para não criar confusões, Mannheim prefere esse conceito no lugar de ideologia. De fato, a 

perspectiva assume importância capital na obra “Ideologia e Utopia”, apresentando-se como um 

aparato categórico sem o qual não seria possível qualquer movimento no estudo do conhecimento. 

O autor classifica a perspectiva com base em duas características: a relacional e a de 

particularização.  
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Por “relacionismo” entendemos a perspectiva de “relacionar” (e não relativizar) 

determinadas experiências de campo a um modo de interpretar o mundo que, por sua vez, está 

“relacionado a uma certa estrutura social que constitui a sua situação” (MANNHEIM, 1968).  

Percebemos que não são apenas os infortúnios epistemológicos que determinam nosso 

problema (construção das verdades). Relacionismo não significa dizer que não haja critérios de 

verdade pela rejeição de uma posição absoluta e que sejamos levados ao erro numa discussão. 

Insiste o autor no fato de que “é da natureza de certas afirmativas a impossibilidade de se as 

enunciar de modo absoluto, mas apenas em termos da perspectiva de uma dada situação” (IDEM, 

p. 304).   

Por “particularização”, entendemos a existência de um instrumento orientador e um 

dado conjunto de critérios que trata dos problemas de imputação, uma vez que “o alcance e grau 

de compreensão de cada um destes vários pontos de vista tornam-se mensuráveis e delimitáveis 

através de seu aparato categórico e da variedade de significados que cada um apresenta” (IDEM, 

p. 305).   

Desta maneira a sociologia do conhecimento provê refinamentos metodológicos que 

possibilitam a observação de relações (casos gerais em séries - por exemplo) ou de 

particularidades (casos singulares) imersas em um dado milieu; o que resulta numa maior 

disposição e capacidade para compreendermos como o conhecimento é alcançado e veiculado 

dentro de um determinado campo. O emprego da sociologia do conhecimento serve como 

tratamento teórico compatível com a análise sistemática de uma produção institucional, sendo útil 

para o estudo de “escolas, universidades, academias, sociedades culturais, museus, bibliotecas, 

institutos de pesquisa, laboratórios, fundações e editoras” (WIRTH APUD MANNHEIM, 1968, 

p.28). A dinâmica dessa abordagem buscou fundamentalmente duas situações explícitas: em 

primeiro lugar “compreender o pensamento no contexto concreto de uma situação histórico 

social, de onde só muito gradativamente emerge o pensamento individualmente diferenciado”; e, 
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em segundo lugar, “associar os modos de pensamento concretamente existentes ao contexto de 

ação coletiva por meio do qual, em um sentido intelectual, [descobre-se] inicialmente o mundo” 

(MANNHEIM, 1968, p.31).  

Nesse ponto é fundamental o conceito de perspectiva, aqui entendida como “a maneira 

pela qual se vê um objeto, o que se percebe nele, e como alguém o constrói em pensamento. A 

perspectiva é, portanto, algo mais do que a determinação meramente formal do pensamento [...]. 

São precisamente tais fatores os responsáveis pelo fato de que duas pessoas possam – ainda que 

apliquem de forma idêntica as mesmas regras lógico-formais, como por exemplo, a lei da 

contradição ou a fórmula do silogismo – julgar o mesmo objeto de forma bastante diferente 

(IDEM, p. 293).  

Assim, reconhecer diferenças é reconhecer traços que caracterizam perspectivas 

diferenciadas; que suscitam afirmações ou pensamentos igualmente diferenciados e podem ser 

analisados com os seguintes seis critérios apontados por Mannheim: “1.análise do significado dos 

conceitos utilizados; 2.fenômeno do contra conceito; 3.ausência de certos conceitos; 4.estrutura 

do aparato categórico; 5.modelos dominantes de pensamento; 6.nível de abstração e ontologia 

pressuposta”. O autor ainda preconiza até que ponto a posição social do observador afeta seu 

modo de ver e “mesmo na formulação de conceitos, o ângulo de visão é guiado pelos interesses do 

observador [...] isto é, o pensamento é dirigido de acordo com as expectativas de um grupo social 

específico. Assim, entre os possíveis dados da experiência, cada conceito incorpora apenas 

aqueles que, à luz dos interesses do investigador, seja essencial dominar e abranger” (IDEM, ps. 

294-295). 

Ao aprofundarmos nossa discussão a este nível de abstração, talvez seja plausível 

inferir que interesses de um determinado campo atraem e distanciam ideias, proposições e 

afinidades. Observadores podem interpretar e definir uma determinada realidade, impregnados que 

estão pelo seu campo de atuação intelectual, profissional ou de poder. Uma de nossas ocupações 
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aqui foi a de não só indicar o fato de que pessoas em níveis ou posições sociais diferenciadas 

pensam de modo diferente, mas esclarecer os prováveis nexos desta ordenação e tipologia do 

material das observações em categorias e configurações diferenciadas.  

Acreditamos que esta foi uma prerrogativa na formação do campo da saúde coletiva, 

como talvez em outros campos de conhecimento. De maneira que nossa ideia de perspectiva 

expõe, antes de tudo, as relações entre observadores e como o objeto pode mostrar-se em distintas 

facetas, dependendo do ângulo que a luz da investigação incida sobre ele. E mais, que zonas ou 

trechos nos quais incidam luzes provenientes de observadores diferentes criam fronteiras e, por 

consequência, delimitam territórios e – ao mesmo tempo – propiciam contato e possibilidades de 

diálogos (interlocução).  

Como nos mostra Mannheim (IDEM, p. 301) “pode-se abordar os participantes 

divergentes com a intenção de usar cada ponto teórico de contato como ocasião para remover os 

desentendimentos, averiguando a origem das diferenças. Extrairemos, assim, os pressupostos 

variáveis implicados nas duas respectivas perspectivas como consequências das duas situações 

sociais diferentes”.   

Karl Mannheim coloca a aquisição de perspectiva como um pré-requisito para a 

sociologia do conhecimento. O que dentro de um dado campo se aceita como absoluto pode 

parecer, a quem dele não pertença, relativo ou parcial em função de alguns condicionantes 

fundamentais, como espaço, tempo e visão de mundo. Nesse sentido torna-se inevitável uma 

explicação destes conceitos.  
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Haja hoje para tanto ontem”. Paulo Leminski 

V. Espaço, tempo e visão de mundo na sociologia do 

conhecimento   

A partir da sociologia do conhecimento sumariamente exposta no capítulo anterior, 

esclarecemos que as orientações fundamentais que regem as ações em um determinado campo são 

aqui entendidas como decorrentes de interesses e perspectivas. Este é um conceito que sinaliza e 

valida um modo de interpretar uma obra em seu conjunto. O desenvolvimento da ciência em um 

determinado espaço e tempo não se dá num contexto desvinculado de uma ordenação própria de 

mundo, ao que Mannheim denominou “weltanschauung”. Trata-se de um conceito da 

epistemologia alemã que se refere a uma percepção ampla do mundo; a um quadro de ideias e 

crenças pelas quais um indivíduo pode interpretar o mundo e interagir com ele. O conceito de 

“weltanschauung” serve como um referencial para gerar várias dimensões da percepção e 

experiência humana em suas variadas expressões do conhecimento, da política, da economia, da 

religião, da cultura, da ciência e ética. 

A visão de mundo - recorrente na obra de Mannheim - nos é útil por consubstanciar a 

influência das experiências de grupos de uma determinada região geográfica, assim como seus 

recursos econômicos disponíveis, seus sistemas sociais e culturais.  

A produção literária científica de uma determinada época ou período se vê 

condicionada ao pensamento desta mesma época e se vê refletida nas avaliações e nos conteúdos 

das ideias, na maneira de formular um problema, no tipo de abordagem utilizada e nas categorias 

em que as experiências são classificadas, coligidas e ordenadas, variando de acordo com a posição 

social do observador (MANNHEIM, 1968). Consequentemente, segundo Mannheim, essa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alem%C3%A3


43 

 

produção científica requer uma visão da história plenamente racionalizada, na base da qual seja 

possível a qualquer momento nos indagarmos onde estamos agora e em que estágio de 

desenvolvimento se encontra nosso conhecimento.  

Dado o pressuposto de que, em diferentes épocas, emergem interesses sociais 

elementares diferentes e, em consonância, diferentes objetos de atenção, devemos pensar no tema 

de contextualização de nossas observações das revistas.  

O trinômio homem-espaço-tempo tem sido objeto de estudo da epidemiologia, tal qual 

na geografia, da qual a demografia é tributária. As inter-relações tempo-espaciais são peças-chaves 

que se fazem inteligíveis por meio de mapas e da cartografia, enquanto possibilidade de leitura dos 

limites físicos de cada lugar e que pode também representar as relações entre grupos e suas 

produções como vimos.  Neste sentido o espaço deve ser entendido como estrutura social capaz de 

interagir com o movimento dos grupos e a cartografia permite esse registro, mapeando a evolução 

das relações no tocante às objetivações e subjetivações (SANTOS, 2002).   

A referência ao termo social e, particularmente, à sociedade organizada, supõe, segundo 

Santos, uma práxis coletiva como pré-requisito, pois “o espaço, por suas características e por seu 

funcionamento, pelo o que ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita 

entre as atividades e entre os homens, é o resultado de uma práxis coletiva que reproduz as 

relações sociais” (IDEM, ps. 95-96) tornando-se um conjunto de objetos e um conjunto de ações. 

Como nos aponta Catrib e Oliveira (2010), podemos então compreender “a importância que a 

cartografia assume para si, não somente como uma técnica e arte, mas por uma cartografia que 

permite revelar traços dos movimentos que representam a realidade nos territórios”.  

Esses territórios podem ser entendidos como um campo; um ambiente de objetos e 

ações. Seria, então, necessária a descrição mais pormenorizada das metodologias pressupostas no 

trabalho cartográfico, suas potencialidades e limites.  
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“O essencial faz a vida valer a pena”. Mario de Andrade 

VI. Metodologia  

Utilizamos dois métodos: a sociologia do conhecimento e a cartografia. 

A sociologia do conhecimento é, por um lado, uma teoria, e, por outro, “um método 

histórico-sociológico de pesquisa. Enquanto teoria, pode assumir duas formas. É, em primeiro 

lugar, uma investigação puramente empírica, através da descrição e análise estrutural das maneiras 

pelas quais as relações sociais influenciam, de fato, o pensamento. O que pode levar, em segundo 

lugar, a uma inquirição epistemológica voltada para o significado desta inter-relação para o 

problema de validade. É importante notar que estes dois tipos de indagação não estão 

necessariamente ligados, podendo-se aceitar os resultados empíricos sem se tirar as conclusões 

epistemológicas” (MANNHEIM, 1968, p.288) 

O método cartográfico possibilitou mapear conceitualmente a produção da Revista de 

Saúde Pública (RSP) e Cadernos de Saúde Pública (CSP). Observamos os seguintes parâmetros 

durante a leitura dos periódicos: frequência e relação entre descritores; surgimento de inflexões 

temáticas; conservação e inauguração de termos, ideias e pensamentos contidos nos enfoques 

editoriais; ênfases em determinados aspectos conjunturais (às vezes em detrimento de outros, mais 

estruturais); temas singulares e em séries; distribuição de autores, de suas instituições e referências 

bibliográficas usadas nos artigos. 

Para facilidade de agrupamento e organização do material, foram necessárias duas cartas: 

uma de fichamento dos fascículos e outra conceitual, conforme exemplificadas nos quadros 1 e 2, 

respectivamente. A primeira foi elaborada em forma de uma planilha no formato Excel©, contendo 
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os seguintes dados de cada fascículo: ano, volume (V.), número (N.), tipo de artigo, autor, 

instituição, unitermo ou descritor e classificação da subárea. A carta conceitual foi concebida a partir 

do registro das impressões e observações dos itens analisados, de maneira a facilitar a visualização 

de como os temas evoluíam na trajetória espacial e temporal.  

 Em cada uma delas foram registrados termos considerados de destaque nas publicações. Para 

darmos alguma linearidade, a guisa de exemplo dessa forma de organização, consideramos no 

quadro 2 o tema nutrição iniciado em 1967 que, posteriormente, desdobrou-se em saúde materno-

infantil, recebeu aportes da estatística e matemática para, em seguida, expor problemas da 

desnutrição no país incluindo taxas de mortalidade e com isso – posteriormente – possibilitou 

cálculos de risco.  

Quadro 1: Excerto de uma carta de fichamento 

Ano V. N. Tipo Autor Instituição Descritor Sub-Área 

1967 1 1 Artigo Mascarenhas, R FHSPUSP Não disponível Política e Gestão 

1968 2 1 Editorial Forattini, O FSPUSP Não disponível Pesquisa Básica 

1971 5 1 Atualização Candeias, N FSPUSP Sociologia Ciências Sociais 

1972 6 1 Artigo Ciari Jr,C FSPUSP Risco Gravídico Epidemiologia 

1972 6 2 Notas Certain, D e cols. FSPUSP Infecção Tuberculosa Epidemiologia 

 

 

Quadro 2: Excerto de uma carta conceitual mostrando um movimento temático 

 

Linha do tempo 

1967  

    nutrição                

        

   

1968 

 saúde infantil                    

                  

1969 

 

estatística 

                             

 

desnutrição  

1970 

 

matemática 

1971                 

 

mortalidade 

infantil 

       1972 

 

        risco  

 

 

Nesta nossa iniciativa, a RSP e a CSP constituíram a plataforma espacial e temporal de 

investigação; uma maneira de detectar relações ativas nas fronteiras entre os discursos que validam e 
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dão legitimidade aos processos de divulgação de materiais que se propugnam científicos. Estes 

constituíram-se nos parâmetros de nossa apropriação dos conceitos e níveis cartográficos, tomando-

os de empréstimo do campo da geografia como concepção fértil a uma sociologia do conhecimento 

da revista.  

Para a elaboração de um plano de organização dos níveis de leitura cartográfica com a 

finalidade de promover a observação, relações e interpretação dos dados, tomamos emprestado o 

modelo elaborado por Guimarães & Ribeiro (2010) a partir de Libaut (1975), que contém as noções 

com as quais idealizamos e condensamos nosso mapeamento, conforme disposto no quadro 3.  

Quadro 3: Níveis de leitura cartográfica de acordo com *Libaut e **Guimarães & Ribeiro 

Nível Designação Objetivos Perguntas 

1 Elementar Identifica  

Localiza  

O quê? Onde? 

2 De correlação Relaciona os elementos Com quem / com qual? Por quê? 

3 De síntese Classifica (tipologia) 

Julga  

Como? Para quê? 

Fontes:  

*LIBAUT, André. Geocartografia. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 1975.  

**GUIMARÃES, Raul; RIBEIRO, Helena. O tratamento cartográfico da informação em saúde do trabalhador.  

     Revista Brasileira de Epidemiologia, v.13, n.4, p.577-86. 2010. 

Quanto ao propósito do tratamento cartográfico da informação, tomamos por referência 

a definição de Guimarães & Ribeiro (2010, p.580): “Em um nível elementar, a preocupação central 

do ‘mapeador’ é apenas a de localização. Quando a preocupação envolve a correlação dos dados, o 

mapeamento é considerado de segundo nível ou de análise espacial. Por fim, se a representação 

cartográfica possibilita a construção de tipologias e o tratamento gráfico é um suporte para o 

julgamento e avaliação do pesquisador, obtém-se um nível mais elevado de leitura: a síntese” 

(GUIMARÃES, 2010, p.580).  

Aqui, o 1º nível, ou nível elementar, foi entendido como o agrupamento e o fichamento 

do material empírico, elaborado a partir da catalogação geral do periódico ao longo de sua série 

disponível na base da Scientific Electronic Library OnLine -SciELO- e registrado em uma planilha 

geral (ou carta de fichamento) conforme mostrado no Quadro 1. Registramos os números, os títulos, 
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os autores, instituições, as subáreas e as palavras-chave do periódico, de modo a servir como mapa 

informativo representante de um primeiro plano de aproximação ao conjunto da obra.   

 

Para a classificação das subáreas utilizamos o critério de Carvalho e cols (2007), que se 

baseou em descritores para categorização no interior de três pilares proeminentes e constitutivos da 

saúde pública e coletiva: a epidemiologia – EPI - (Quadro 4); as ciências sociais e humanas em saúde – 

CSHS – (Quadro 5) e o planejamento, políticas e gestão em saúde – PPG – (Quadro 6). Desta forma, os 

artigos foram categorizados em uma ou outra subárea de acordo com a apresentação de unitermos – 

ou descritores - similares aos qualificadores definidos. Categorizamos como caixa cinza – CC - 

todos os artigos que não apresentaram descritores similares aos qualificadores disponíveis (Quadro 

7). Para os artigos anteriores a 1971, que ainda não disponibilizavam palavras-chave, realizamos a 

leitura dos resumos, de onde pudemos extrair um ou dois descritores que melhor representassem o 

conjunto da obra.      

Quadro 4: Qualificadores da subárea epidemiologia (EPI) 

Demografia; estatística; bioestatística; matemática; estudos descritivos, analíticos, clínicos, caso-controle; 

estimativa; prevalência; incidência; índices; taxas; coeficientes; informações de morbidade, mortalidade, 

natalidade, fertilidade, subnotificação, risco; medicina preventiva; prevenção; controle; determinação ou 

determinantes quantitativos de doença ou saúde; saúde ocupacional, ambiental; vigilância epidemiológica 

e sanitária. 

 

Quadro 5: Qualificadores da subárea ciências sociais e humanas em saúde (CSHS) 

Ciências da conduta; direito sanitário; antropologia; sociologia; sociologia médica; medicina social; ética; 

história da saúde; epistemologia; filosofia; filosofia do conhecimento; serviço social; educação em saúde; 

avaliação de comportamento ou conduta; pesquisas qualitativas. 

 

Quadro 6: Qualificadores da subárea planejamento, políticas e gestão em saúde (PPG) 

Administração em saúde; prestação de cuidados em saúde; gestão; recursos humanos; políticas para 

centros de saúde; unidades sanitárias; planejamento da rede hospitalar; política e administração pública de 

serviço à comunidade; planificação de assistência médica e ambulatorial; diretrizes de planejamento 

governamentais; normas/orientações de planejamento; economia da saúde; economia médica; práticas e 

serviços; público/privado; modelos de atenção à saúde; reforma orçamentária e tributária do setor saúde e 

educação; planejamento escolar; programas de ensino. 
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Quadro 7: Qualificadores da caixa cinza (CC)  

Experimentos com animais; estudos biológicos básicos; microbiologia, zoologia, parasitologia, 

entomologia, taxonomia, fisiologia animal; nutrição; odontologia; enfermagem; desastres e outras que não 

se encaixaram nos qualificadores das subáreas.   

   

O 2º nível de leitura cartográfica, ou nível de correlação, foi tomado como as relações 

possíveis frente à frequência dos temas e, principalmente, às inter-relações (proximidade ou 

distanciamento) entre eles, sejam nas singularidades ou nas séries ao decorrer das publicações. O 

estabelecimento das relações foi possível a partir da observação da maneira com que se sucediam as 

designações, por serem mais ou menos enfáticas ou com maiores ou menores predominâncias, além 

dos destaques relacionados ao tema central da pesquisa e da migração de conceitos disciplinares, 

como a tornar possível constatações relacionais no panorama do movimento temático.  

Por fim, consideramos o 3º nível, ou de síntese, como aquele que avalia, de maneira 

geral, a disposição do conteúdo estudado, capaz de servir como suporte para julgamento e avaliação 

do material segundo o contexto da época estudada, propiciando certas aproximações na identificação 

de um perfil, tom ou padrão editorial, podendo também contribuir na estimativa de certa tipificação 

(ou tipologia) dos periódicos.    

Na sociologia do conhecimento, reconhecer os dados da história intelectual conduz à 

“descoberta dos estilos e métodos de pensamento dominantes em determinados tipos de situação 

histórico-sociais” (MANNHEIM, 1968, p.27). Porém, convém reconhecer a existência de 

armadilhas de um fetichismo científico. Na busca de objetividade, sacrificamos significados para 

chegar a formulações mais facilmente definíveis. Sabemos que uma tipologia a partir de correlações 

não são recapturadas por aperfeiçoamento de formalização ou por descoberta de funções, motivo 

pelo qual, junto com Mannheim, temos reservas em acreditar “que tal purificação metódica 

substituísse a riqueza original da experiência” (IDEM, p. 46). Uma vez descrita área e campo da 
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saúde pública e coletiva; de estarmos fundamentado teoricamente e de termos apresentado as 

metodologias, passamos à análise dos periódicos RSP e CSP.  

    ₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰ 
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VII.I  Uma releitura de suas origens  

 

  A RSP sempre esteve ligada à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo (USP), que por sua vez é originária do Laboratório de Higiene (então subordinado à Cadeira 

de Higiene da Faculdade de Medicina de São Paulo) criado em 1918 pelo convênio entre o Governo 

do Estado de São Paulo e a Fundação Rockefeller. Para entendermos o contexto desta fundação, se 

fez necessário retroagir alguns anos na história norte americana.  

A partir de 1823 os Estados Unidos da América (EUA) reforçaram suas ações de 

controle estratégico no continente americano ao efetivar as bases de um movimento que viria a ser 

conhecido como pan-americanismo, expresso ideologicamente pela doutrina Monroe.   

Um dos primeiros desdobramentos dessa estratégia foi a Conferência da Cidade do 

México em 1901, com a estruturação da Repartição Sanitária Internacional e a posterior 

consolidação do relatório de polícia sanitária que definiu, segundo Cueto (2007, p.58), os moldes da 

institucionalização da saúde no continente e pode ser considerado o embrião da Organização 

Panamericana de Saúde – OPAS/PAHO.  

Em 1914, a política educacional norte-americana decidiu pela formação das faculdades 

de higiene e saúde pública, tendo a Junta Internacional de Saúde da Fundação Rockefeller a missão 

de elaborar normas e critérios para a formação de recursos humanos em saúde nas instituições dos 

EUA e no estrangeiro (MELLO, 2010, p.88). A Fundação Rockefeller estava associada à Fundação 
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Carnegie, uma das responsáveis pelo relatório Flexner, base da implantação e controle no campo de 

ações médicas-sanitárias, não só no Brasil como em mais de 60 países ao longo dos anos 1920 

(IDEM, p. 41).  

 

 

Mello (2010) ainda relata a presença e influência da Fundação Rockefeller na saúde 

pública brasileira como avassaladora, uma vez que, “já na década de 1930, acompanhando a migração 

da dependência político-financeira brasileira da Europa para os EUA, pouco se podia identificar da antiga 

influência francesa no discurso setorial para além das gerações educadas antes do advento John Hopkins e 

memórias de Oswaldo Cruz. Uma radical mudança epistemológica da medicina urbana para a higiene 

individual; de uma era bacteriana para a educação sanitária; de uma ciência ainda impregnada de mitos 

miasmáticos, para a racionalidade e pragmatismo norte-americano” (IDEM, p.39). 

Em 1920, seis anos após o início da referida política norte-americana, o Laboratório de 

Higiene da USP se transformou em Instituto de Higiene e, mais tarde, na Escola de Higiene e Saúde 

Pública da USP. Desde essa data já promovia intercâmbios científicos e, como uma forma de 

divulgar os conhecimentos, criou os Boletins do Instituto de Higiene (série interrompida em 1945 

com a criação da Faculdade de Higiene e Saúde Pública) estimulando o desenvolvimento de ações 

de prevenção e controle de doenças e epidemias. 

No intuito de focar a produção local, em 1947 o Boletim deu lugar à publicação bianual 

dos Arquivos da Faculdade de Higiene e Saúde Pública da USP em cujo editorial Geraldo de Paula 

Souza traçou os compromissos do periódico: “não significa quebra de continuidade. Ideais, 

princípios e finalidades são os mesmos. Tanto a Faculdade como a Revista, com o crescimento, 

passam por transformações, mantendo-se indestrutivelmente ligadas a seu ponto de origem – o 

Laboratório de Higiene da Faculdade de Medicina” (RSP, Editorial, 1967). Estes mesmos ideais 

seriam revisitados por Raphael de Paula Souza vinte anos mais tarde na primeira edição da RSP em 

1967. 



52 

 

  Se considerarmos que a saúde pública participou de ideais e movimentos reformadores 

na época do Instituto de Higiene, devemos observar que este envolvimento deveu muito de seu teor e 

conteúdo a Geraldo de Paula Souza, cujos ideais são identificados na reforma da saúde que leva seu 

nome.  

A “Reforma Paula Souza” previu, entre outras ações, a instalação de cinco centros de 

saúde na cidade de São Paulo. A influência de Paula Souza se exerceu em boa parte da história da 

RSP, do mesmo modo que o itinerário, os valores transmitidos e os padrões acadêmicos estipulados 

devem créditos a esta figura emblemática.   

  Geraldo de Paula Souza foi bolsista da primeira turma de Saúde Pública da John 

Hopkins University, contando com a concessão de uma scholarship financiada pelo International 

Health Board ligado à Fundação Rockefeller. Mas é prudente entender, com Mannheim, que a 

emergência de pensamentos e ideias ocorre em situações histórico-sociais específicas: “quem pensa 

não são os homens em geral, nem tampouco indivíduos isolados, mas os homens em certos grupos 

que tenham desenvolvido um estilo de pensamento particular em uma interminável série de 

respostas a certas situações típicas características de sua posição comum” (MANNHEIM, 1968, p. 

31). 

Importante notar que antes do término da bolsa de estudo e retorno de Geraldo de Paula 

Souza ao Brasil, a administração e a direção do Instituto de Higiene (precursor do ideário da RSP) 

estavam a cargo de dois norte-americanos: Samuel Darling e Wilson Smillie. Na base da reforma 

sanitária em curso vigorava a concepção dos centros de saúde como modelo de atenção, além da 

“formação da consciência sanitária das populações e, como finalidade correlata, os serviços de 

profilaxia geral e específica” (SOUZA, 1926).  

Muitos autores relataram a ativa presença da Fundação Rockefeller nesse processo, 

sobretudo pela doutrinação moral, na medida em que formava pessoal para a implantação de um 

modelo de práticas baseado na operacionalidade racional, pragmática e instrumental e que não teria 
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sido possível sem sua decisiva participação, assim como pelos “quadros administrativos que ajudou 

a formar” (GOMES, 2006, p. 532).  

   

Do ponto de vista sociocartográfico esse trânsito de conhecimentos e formas de 

pensamento pode representar a capacidade de transmissão e incorporação de conceitos ou de contra 

conceitos. Como nos aponta Mannheim (1968, p. 38), em cada grupo social existem estratos 

intelectuais distribuídos em diferentes posições de hierarquia social e cultural capazes de dotar seu 

meio de uma interpretação de mundo, com diferentes perspectivas sobre um objeto, cada qual 

gozando de um controle monopolístico sobre a formação da visão de mundo e das sociedades. A 

esses estratos Mannheim denominou intelligentsia. Estritamente nesse sentido, tais grupos tomam 

para si certas realidades, e é por via do conjunto de suas perspectivas que categorias de pensamento 

passam por inflexões e são redirecionadas ou mantidas. Validar determinadas técnicas, teorias e 

conceitos em detrimento de outros (contra conceitos), podem ser exemplos do poder – sempre 

relacional - da intelligentsia.  

O refinamento teórico possibilita inferir a posição cultural e intelectual do grupo em 

questão. É por meio de abstrações cada vez mais elaboradas que alcançamos o próprio objeto sob 

investigação, uma vez que “a sociologia do conhecimento se torna mais que uma descrição 

sociológica de fatos que nos informam como certas visões se originaram de um dado milieu; ela 

passa a ser igualmente uma crítica, pela redefinição do alcance e limites da perspectiva implícita 

em determinadas afirmativas” (IDEM, p. 306).    
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VII.II  1967 A 1977: CARTOGRAFIA DA DÉCADA INAUGURAL  

Ainda que o primeiro editorial garantisse que a RSP não divulgaria os trabalhos 

somente dos integrantes da USP (conforme princípios declarados nos Arquivos da Faculdade de 

Higiene e Saúde Pública), sua estrutura ainda “se constituía em uma revista fechada” (RSP, 

EDITORIAL, 1967). De fato, mantido como um eixo que consideramos estruturante, a grande 

maioria dos artigos foi publicada por pesquisadores vinculados à FHSPUSP, de maneira mais 

acentuada nos três primeiros anos de vida (de 1967 a 1969). 

A RSP foi criada com a missão de ampliar a comunicação institucional da Faculdade de  

Saúde Pública procurando desvencilhar-se de um hermetismo auto referido, na medida em que 

oferecia “maior oportunidade para que nela [fossem] publicados trabalhos outros que não os da 

casa” (IDEM). Contudo, autores como Yunes, Candeias, Cotillo e Iaria, todos ligados à FHSPUSP, 

estavam entre os que mais publicavam no seu início, com quase 90% do total de artigos, contando 

com a marcante presença de Oswaldo Paulo Forattini em quase todas as edições.    

Somente a partir de 1971/1972 notaremos uma gradual contribuição interinstitucional 

com a presença do Serviço de Erradicação da Malária e Profilaxia da Doença de Chagas, do Instituto 

Adolfo Lutz, do Instituto Butantã, da Escola Paulista de Medicina e da divisão de controle e combate 

a vetores da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.  

Confirmando uma antiga crítica da editoria quanto à rigidez estrutural herdada dos 

boletins da Instituição, talvez tenha sido possível que a política do periódico fosse orientada para 

reduzir sua penetração em alguns meios (da mesma maneira que ocorreu com os Arquivos), ao 

privilegiar a publicação em outros núcleos internos e de instituições de interesse próximo. Podemos 

pensar essa situação como uma herança das normas de conduta do grupo editorial anterior?   
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Como nos aponta Mannheim (1968, p.20), todo interesse se reflete no pensamento, 

inclusive naquele seu aspecto a que se dá o nome de ciência. Considerando que os interesses do 

observador guiam o ângulo de visão ou a perspectiva adotada ou, dito de outro modo, que o 

pensamento se constrói conforme as expectativas de um grupo social específico, “cada conceito 

incorpora dados da experiência que interessem ao investigador dominar e abranger” 

(MANNHEIM, 1968, p.295). A esse traço característico Mannheim denominou ideologia.  

Nos primeiros dez anos de publicação da RSP foram editados 11 volumes com um total 

de 417 artigos, distribuídos em peças originais, editoriais, comunicações, notas e informações, 

resumos, conferências, catálogos, notícias, atualizações e novas técnicas. Algo nos chamou a atenção 

em uma primeira aproximação, pois boa parte dos artigos voltava-se às pesquisas cujas ciências de 

suporte eram a química e a biologia com trabalhos nas áreas de microbiologia, zoologia e 

imunologia, lócus predominante dos trabalhos de Oswaldo Forattini do Departamento de 

Epidemiologia da então Faculdade de Higiene e Saúde Pública da USP.  

Raras foram edições em que não houvesse a presença de, ao menos, um artigo do autor, 

muitos dos quais classificamos como “caixa cinza” (CC). Ao examinarmos a distribuição de temas, 

notamos que as subáreas mais proeminentes foram “EPI” com 31% do total de artigos, “PPG” com 

14% e “CSHS” com 5%. O Gráfico 1 mostra essas contribuições em termos percentuais de cada 

subárea no total de publicações. A epidemiologia destacou-se com os seguintes temas: demografia; 

estatística; estudos descritivos; informações de morbidade, mortalidade, natalidade e fertilidade; 

risco; determinantes quantitativos de doença e vigilância epidemiológica e sanitária. O ano de 1968 

mostrou uma maior presença desta subárea com 60% do total publicado, seguido de uma menor 

concentração em 1971, com 20% do total de artigos, sendo que o número médio permaneceu estável 

e na ordem de 30%.   
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Legenda: CC=Caixa Cinza; CSHS=Ciências Sociais e Humanas em Saúde; PPG=Política,Planejamento e Gestão em 

Saúde; EPI=Epidemiologia 

 

Chamou-nos a atenção o número expressivo de artigos classificados como “CC”. 

Indagamos qual teria sido a razão de termos metade de todos os artigos nessa categoria. Recordemos 

que os qualificadores para a “CC” foram, predominantemente os experimentos com animais, os 

estudos biológicos e básicos, a microbiologia, a zoologia, parasitologia, entomologia, taxonomia, a 

fisiologia animal e a nutrição.  

Devemos observar, no entanto, que tal critério de inclusão de temas obedeceu a uma 

classificação mais atualizada de Carvalho e cols. (2007) em torno das subáreas predominantes. Se, 

por um lado, essa situação pode suscitar que incorremos em uma incongruência metodológica (pela 

aplicação da classificação em época anterior ao estabelecimento dos critérios), por outro expõe uma 

constatação: a provável existência de eixos epidemiológicos que podem ter se modificado no 

transcorrer do período.  

Gráfico 1 

Porcentagem de artigos por subárea 
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Se pensarmos que uma mudança no conhecimento epidemiológico pode influenciar 

padrões temáticos de classificação, então, no limite, também podemos redefinir mais adequadamente 

seus qualificadores. Apoiados em Mannheim (1968) consideramos que disciplinas ou campos de 

atuação científicos expressam, em última análise, modelos dominantes de pensamento 

ontologicamente amparados por pressupostos considerados consistentes. Se estes se transformam, 

então o campo – e, por conseguinte, as disciplinas – devem acompanhar as novas aquisições. Se 

considerarmos ainda que a maior frequência de artigos em uma determinada subárea pode identificar 

o perfil editorial de uma revista, não seria equivocado afirmar que o perfil da RSP seria representado 

pelos temas classificados como “CC”. Logo, e apoiados em constatações editoriais, se essa alta 

frequência esteve associada de alguma maneira aos qualificadores apresentados (muitos deles 

relacionados com pesquisas do trypanosoma cruzi, triatoma infestans, lutzomya, biomphalaria 

tenagophila, s.mansoni etc), podemos observar aí um padrão de explicação fortemente baseado na 

bacteriologia e na entomologia.  

Neste raciocínio, somos levados a crer que uma epidemiologia mais configurada aos 

qualificadores da “CC” representou um eixo axiomático a disputar espaço com a configuração da 

subárea “EPI”, representada pelos qualificadores de uma epidemiologia “diferente”, identificada 

com outros saberes e conhecimentos, até sua mais recente feição ancorada no conceito de risco. É 

oportuno destacar que os artigos que definimos como “CC” são matizes de uma epidemiologia 

diferenciada, possivelmente em trânsito, o que pode indicar um movimento entre fronteiras e não 

apenas uma representante com qualificadores desconexos. 

O desempenho apresentado pela subárea da “CSHS” também mereceu reflexões. Em 

um dos primeiros artigos editados fora do eixo epidemiológico sensu stricto, Armando Piovesan da 

disciplina autônoma de ciências sociais aplicadas da FHSPUSP, entendia como acanhada a 

quantidade de obras publicadas nas áreas de sociologia, antropologia cultural, psicologia da 

personalidade e psicologia social.  
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A literatura em ciências da conduta (expressão que além de enfeixar as disciplinas de 

ciências humanas, lhes atribuía o sentido original com que foram incorporadas) presente no 

periódico era caracteristicamente constituída por vocabulário anglo-saxônico e com reduzida 

penetração nos campos da medicina, da saúde pública, da enfermagem e da odontologia.  

De qualquer modo, ao resumir o panorama dessa incorporação, o autor não deixa de 

destacar que, “assim sendo, predomina ainda, em amplos setores desses domínios científicos, a 

ignorância a respeito das ciências da conduta e da contribuição que podem oferecer. Outras vezes, 

o que se encontra é a imagem de que as ciências da conduta não empregam uma metodologia 

científica; em outras palavras, não seriam realmente ciências. Há, também, os casos em que os 

trabalhos dos cientistas da conduta não tendo sido coroados de êxito, acabaram por acarretar 

apreciáveis efeitos negativos, servindo para confirmar a inutilidade dessas ciências” (RSP, Volume 

1, Número 1, 1967, p. 97-98). 

Neste raciocínio, Mannheim é útil novamente para ajudar-nos a refletir sobre os 

obstáculos apontados por Piovesan.  Entendemos que um deles expressava seu desalento pela 

ausência de conceitos relativos às ciências sociais e humanas.  

A constatação de um reconhecimento inadequado aos estudos sociais na saúde pode ser 

pensado em termos da tensão epistemológica entre modos particulares de pensamento. Mannheim 

(1968, p.296) aponta que “categorias morfológicas de cunho conservador acabam por não romper 

com a totalidade concreta dos dados de experiência, mas, pelo contrário, preservam-na em toda a 

sua singularidade”.  

Tal premissa é compatível com modelos dominantes de pensamento, desde a ontologia 

pressuposta na pesquisa do problema até o nível de abstração requerido e, finalmente, na ausência – 

deliberada ou não – de certos conceitos (IDEM, p. 294).  
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Esta lacuna, por sinal, “frequentemente indica não apenas a ausência de certos pontos-

de-vista, mas também a ausência de um impulso definido para se atingir uma compreensão de certos 

problemas vitais. Assim, por exemplo, o aparecimento relativamente tardio do conceito de ‘social’ 

da história comprova o fato de não se haver até então colocado as questões implicadas no conceito 

de ‘social’, e, da mesma forma de não existir, até então, um modo de experiência definido, denotado 

pelo conceito de ‘social’ (IDEM, p. 295). Note-se que na década posterior à criação da Campanha 

Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (criada em 11 de julho de 1951 pelo 

Decreto 29.741 - atual CAPES), Piovesan destacou a necessidade de criação de um centro latino-

americano de ciências sociais aplicadas à saúde.  

Nos seus primeiros artigos, Piovesan utilizou-se de referências da então produção norte-

americana a respeito da medicina comunitária¹ e da relação público-privado na saúde, como por 

exemplo, “Medicina privada e saúde pública estariam convergindo? O problema e argumentos que 

justificariam o preparo do estudante de medicina em medicina comunitária” (RSP, Volume 1, 

Número 2, 1967). Para fundamentar sua ideia de convergência, o autor buscou apoio em Bakst, na 

obra Community health and departments of preventive medicine (Saúde comunitária e os 

departamentos de medicina preventiva), publicado pelo Archives of Environment Health dos Estados 

Unidos.  

 

 

 

¹ Nota de esclarecimento: Para Piovesan “a ideia de medicina comunitária era ainda muito nova para que se pudesse pretender 

encontrar uniformidade conceitual. Assim, sob a rubrica de Departamento de Medicina Comunitária existiam unidades operando 

com programas diferentes. De outro lado, havia Departamentos que, embora mantivessem orientação similar apresentavam nomes 

diferentes: Medicina Preventiva, Medicina Social, ‘Comprehensive Medicine’, Medicina Ambiental, Saúde Comunitária e Saúde 

Pública”. Para Nunes (Ciência e Saúde Coletiva. Volume 13, Número 3. Rio de Janeiro, Maio/Junho, 2008) “a medicina comunitária 

era prática adotada por diversas escolas médicas e programas foram organizados com financiamentos inclusive internacionais. A 

primeira experiência foi realizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, ponto de partida do Projeto Montes Claros”.  
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Outros artigos, de outras autorias, e que tiveram alguma relação com “CSHS” 

abordaram a formalização de cursos de educação popular sanitária como prática fundamental de 

atitudes e comportamentos de higiene, como pode ser visto em Lucchesi e cols. (RSP, Volume 3, 

Número 1, 1969).   

 Cabe-nos aqui indagar qual teria sido a corrente teórica que consubstanciava a 

influência sanitária e higienista transferida/herdada das instituições fomentadoras internacionais. 

Qual teria sido a razão de não se ter encontrado referências de autores europeus, os quais há mais de 

150 anos vinham se debruçando sobre questões da saúde das populações, em trabalhos pioneiros 

abordando problemas demográficos, estatísticos e sociológicos, num movimento de interlocução 

com as ciências sociais e humanas e – em particular – com a epidemiologia?  

Se levarmos em conta o desenvolvimento da epidemiologia europeia, de forte matiz 

social, exemplos não nos faltam na experiência de James Lind, Gaspar Casal, George Baker, Eduard 

Jenner, Louis Villermé, John Snow, Ignaz Semmelweis, William Farr e Virchow, para citar alguns, 

cujas obras eram conhecidas desde o final do século XIX e início do século XX.  

Nas circunstâncias dos anos de 1960, estes autores eram referências para o que se 

conhecia como medicina urbana, medicina da força de trabalho, polícia médica e, por conseguinte, 

colaboradores (alguns precursores) da sociologia médica, medicina preventiva e medicina social. 

Muitos trabalhos apresentaram a situação de vida de moradores dos núcleos urbanos em fase de 

expansão industrial e comercial, como o relatório de Villermé em 1828 para a Real Academia 

Francesa de Medicina; como o inquérito governamental realizado pela Sanitary Commision da 

Inglaterra, baseado no relatório de Chadwick sobre as condições existentes naquele país por volta de 

1844, ou ainda como o célebre estudo “Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra”, realizado 

por Friedrich Engels entre 1842 e 1844.  
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No campo das “CSHS”, além de autores não menos expoentes e singulares como Max 

Weber, Georg Simmel e Emile Durkheim, cumpre-nos recuperar nomes a quem a sociologia da 

saúde e, em particular, a própria epidemiologia, devem seus estatutos de reconhecimento. Chama-

nos a atenção, por exemplo, que a clássica obra de Durkheim sobre o suicídio não havia sido citada 

em quaisquer das referências da RSP sobre o tema “mortes por acidentes”, em que autores incluíram 

o suicídio, a exemplo dos artigos de Barbosa de 1974, (RSP, Volume 8, Número 1, 1974) e de 

Silveira & Gotlieb (RSP, Volume 10, Número 1, 1976).   

Ao que tudo indica, a literatura das escolas norte americanas de higiene tiveram 

influência em muitos dos artigos apresentados pela RSP. Devemos contabilizar que os fundamentos 

destas influências tiveram seus construtos provenientes do relatório Flexner e dos conceitos teórico-

metodológicos e instrumentais que William Welch havia trazido dos centros laboratoriais europeus. 

Fazia parte daquele rol de problemas assuntos considerados prioritários, como as cidades, as 

condições sanitárias, os habitantes e suas migrações, os guetos e costumes, a ética, a moral, a 

delinquência, as estratificações de classe e o choque de culturas.  

A questão do controle sanitário e da educação higienista estava presente nas 

publicações no início da RSP. Em artigo de 1968, Ramos (RSP, Volume 2, Número 2) traduziu parte 

da ideologia da formação dos recursos humanos (RH) em saúde (note-se o momento inaugural do 

termo RH nos artigos) como fator imprescindível ao aperfeiçoamento do sistema de saúde a partir de 

treinamento e capacitação de profissionais comprometidos com a educação e “erradicação da 

ignorância das condições sanitárias básicas”. O tema ressurgiu em 1976, no artigo de Souza (RSP, 

Volume 10, Número 3) com referência a Wislow, pesquisador ligado ao Instituto de Relações 

Humanas da University of Yale (HRI) e à Fundação Rockefeller. Um ano depois, o assunto retornou 

às publicações com Rosa Krauss (RSP, Volume 11, número 1, 1977) com diversas reflexões sobre a 

formação de recursos humanos para a saúde pública, desta vez referenciada em George Rosen.  
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Por esta época, a RSP começou a dar indícios de abertura para a inclusão de outras 

perspectivas. O tema foi adensado no ano seguinte graças a Alvarenga; Ciari Jr. e Santos (RSP, 

Volume 7, Número 4, 1973), em um trabalho conjunto que apresentava um diálogo possível entre  

“CSHS”, “EPI” e “PPG”, tendo obras referenciais, até então não citadas nas publicações, de Max 

Weber, R Stavenhagen e C.W. Mills. Na mesma edição, Mascarenhas publicou documento sobre a 

história da saúde pública no Estado de São Paulo sendo destacável o primeiro aparecimento do 

termo “risco” em artigo que atende pelo título “Elementos de avaliação do risco gravídico”, que 

evoca/provoca reflexões sobre a démarche de construção deste paradigma epidemiológico (RSP, 

Volume 6, Número 1, 1972).   

O número de artigos aumentava num ritmo expressivo na medida em que o periódico ia 

estendendo sua abrangência no cenário nacional e internacional de pesquisa e ensino. De 38 editados 

entre 1967 e 1968, o número foi elevado para 55 nos dois anos subsequentes, mostrando um 

aumento apreciável de 50%. Observemos que em seu início (1967), a revista publicava 

aproximadamente 23 artigos por edição, terminando com mais de 54 em 1977 e em contínuo 

crescimento nas edições subsequentes.  

Entram em cena outras instituições, órgãos de outros estados da federação e de outros 

países como a Universidade de Pernambuco, a Universidade da Bahia, o Serviço Social da Indústria 

– SESI e o Welcome Parasitology Unit para citar alguns. Importante notar que estava em curso a 

reforma universitária de 1970. Com o aumento do número de vagas nas universidades existentes e 

mais flexibilidade para abertura de instituições de ensino superior privado, uma parcela significativa 

da classe média ascendente ingressava nas diversificadas modalidades de cursos então implantados.  

Seguiram-se transformações nas estruturas curriculares de todas as modalidades de 

ensino superior brasileiro, sendo destacável a introdução de disciplinas das áreas de ciências sociais 

e humanas (sociologia e/ou antropologia e/ou psicologia) em todas as formações acadêmicas.   
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Não por acaso, concomitantemente ao nascimento das primeiras turmas de pós-

graduação em saúde pública na USP (nos campi Ribeirão Preto e São Paulo) a periodicidade da RSP 

passa de semestral para trimestral entre 1971 e 1972. Citamos aqui também o início dos cursos de 

pós graduação na Fundação Oswaldo Cruz por volta de 1970. O processo de implantação e expansão 

de Programas de Pós Graduação (PPG) em saúde pública ocorreu de forma gradual, sem deixar de 

expor as desigualdades de acesso: concentrou-se nas regiões nordeste e sudeste do país. Embora 

ainda não fosse obrigatória a publicação pelos programas recém-implantados, a necessidade de mais 

veículos de circulação da produção de pesquisas e dos cursos de PG tornou-se premente, assim como 

sua desconcentração do Estado de São Paulo.  

A forte censura política do período de 1970 a 1977 em todas as formas impressas de 

comunicação também se fez sentir neste plano, talvez pela ausência de textos enviados que 

pudessem ser censurados (GOMES E GOLDENBERG, 2003). Temas candentes como as epidemias 

de encefalite por arbovírus e de meningite meningocócica em São Paulo tiveram raros trabalhos 

registrados; encontramos os de Iversson (RSP, Volume 10, Número 1, 1976) e os de Arantes (RSP, 

Volume 11, Número 2, 1977).  

Lembremos que as facilidades da informática e internet também não estavam 

disponíveis na época, muito embora a computação eletrônica, bancos e sistemas de dados por 

computadores já estivessem presentes desde 1960 em algumas unidades e instituições. Um dos 

primeiros trabalhos que trataram da informatização de processos, aliando modelagem matemática-

estatística aos sistemas de informática e às ciências da computação apareceu em 1974 com Silveira 

da FSPUSP (RSP, Volume 8, Número 1).    

No cenário da saúde pública brasileira, novas demandas políticas e administrativas, 

associadas a um ideário reformador, começavam a se insinuar no contexto da área. Estava em 

gestação um pensamento social que culminaria com as condições particulares dos movimentos 

transformadores da sociedade brasileira nos anos de 1970 e 1980.  
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O contraponto ao modelo de saúde pública que vinha sendo seguido baseava-se numa 

proposta inclusiva, que requeria uma melhor e mais adequada percepção sobre a promoção integral e 

equânime do processo saúde-enfermidade-cuidado. O novo modo de pensar a saúde prenunciava 

dimensões incompatíveis com a constituição e status quo da política nacional em meados da década 

de 1970, por esta não permitir cotejar a saúde de modo integral e nem compartilhar os ganhos sociais 

no seu âmbito. À medida que aglutinava adeptos, o movimento propunha uma ruptura com a ordem 

social e política dominante ao mesmo tempo em que explicitava os parâmetros ideológicos em torno 

dos quais, determinados estratos intelectuais e técnicos passariam a conduzir o movimento de 

reforma do sistema de saúde brasileiro.                                                                                                    

De acordo com o que expusemos anteriormente, aqui podemos observar a ação de uma 

intelligentsia nascente em seu ideário. Este movimento gerou necessidades de capacitação de 

recursos humanos na área, agora com um perfil afinado com o ideário que vinha sendo erguido e 

colaborou na organização do campo de conhecimento.   

Abria-se assim uma perspectiva teórica de produção científica voltada especificamente 

para o campo em formação, ao mesmo tempo em que se assistia a um esvaziamento do modelo de 

saúde pública que vigorava até então, baseado em um conceito predominantemente preventivista 

(NUNES, 1992). O período em análise também se debateu contra um modelo hospitalocêntrico e 

médico-centrado, como pode ser observado no artigo que trata da função do hospital segundo o 

sistema brasileiro e a OMS, de autoria de Gonçalves (RSP, Volume 6, Número 2, 1972).  

Como seria de se esperar, reformulações não ocorreriam sem dificuldades e embates 

dadas às adversidades da integração entre disciplinas, além dos sérios problemas decorrentes da 

inadequação de métodos que acolhessem as dimensões qualitativas e quantitativas, como já havia 

apontado Piovesan.  
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Vejamos, por exemplo, o caso de Spinola da UFBa (RSP, Volume 6, Número 2, 1972), 

que analisou os principais aspectos da brucelose e concluiu que avanços no tratamento ao agravo só 

poderiam ser conseguidos na medida em que se conhecesse socialmente a população estudada, 

requisitando novas e mais adequadas abordagens à compreensão das dimensões comunitária e social. 

Ao mesmo tempo em que os oponentes eram reciprocamente identificados, reclamava-se por 

pesquisas em torno de processos saúde-doença com um tratamento “oxigenante” em relação à 

denominada saúde pública tradicional ou clássica.  

Esse “oxigênio” provinha de uma modalidade de apropriação do ideário materialista-

histórico, alguns com forte apoio em Lenin. Mas foi assim que saúde e doença passam a ser 

pensadas em uma perspectiva relacional e processual, como desdobramentos histórico-estruturais. 

Os escritos inaugurais desta abordagem refletem a conjuntura do momento e apresentaram as 

ferramentas intelectuais necessárias à compreensão e análise sobre a prática médica e as relações 

saúde-sociedade. Citamos como exemplo as contribuições das teses de Donnangelo (1975), de 

Arouca (1975) e de Gonçalves (1979).  

Neste mesmo período, a fundação do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde – CEBES 

(associação voltada para o debate e difusão do chamado “Partido Sanitário” e formada por um grupo 

de militantes no campo da saúde pública), reforçou o movimento com a formulação de políticas de 

saúde num contexto latino-americano – como referência ao Centro Panamericano de Planificação em 

Saúde. Em sua dimensão política, este órgão foi decisivo para a reconhecida intelligentzia do campo, 

mobilizada politicamente em torno da fundamentação e operacionalização do direito geral à saúde e 

da redefinição do papel do Estado em todos os níveis de atenção à saúde. 

Devemos assinalar que a partir de 1973 emergiu na RSP uma profusa publicação de 

artigos trazendo novas tendências e originalidades.  
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Trabalhos com motivações interdisciplinares mais verticalizadas do que os anteriores 

surgiram na produção inédita de Haddad e Nogueira (RSP, Volume 7, Número 2, 1973) do 

Departamento de Medicina Social da USP de Ribeirão Preto e de Ramos do Departamento de 

Medicina Preventiva, Social e Saúde Pública da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de 

Botucatu (RSP, Volume 7, Número 2, 1973). São também de 1974 as primeiras publicações da 

Universidade de Campinas (UNICAMP) e da USP da cidade de São Carlos-SP.  

Com a consolidação de artigos que consideravam diferentes áreas de saber, os trabalhos 

começaram a mostrar maior número de colaboradores multiprofissionais e interinstitucionais. Ao 

longo deste período não constatamos publicações temáticas, ainda que a área da nutrição tenha sido 

recorrente e bastante presente nas edições.  

Acompanhada de forte instrumentação estatística e escassas referências das ciências 

sociais, a nutrição teve como base os diversos inquéritos alimentares para levantamento de estados 

nutricionais que acabariam por consubstanciar políticas que viriam a ser implantadas em décadas 

posteriores. Destacamos que o movimento desta área (apresentado no exemplo de carta conceitual do 

Quadro 2) foi captado a partir da ênfase dada ao assunto, presente praticamente em quase todas as 

edições da RSP, revelando-se em série, onde o conceito de nutrição sempre surgia acompanhado de 

instrumentação analítica da estatística/matemática. Não raro, os artigos traziam questões ligadas à 

desnutrição infantil, agravo de alta prevalência na saúde da época. Logo novos trabalhos surgiriam 

enfocando a mortalidade infantil, a desnutrição, as doenças infecto-parasitárias e as precárias 

condições sanitárias; associações estas que seriam cotejadas pelos posteriores estudos de risco.       

Em 1974 registramos o primeiro suplemento da RSP (A evolução da população 

Brasileira), na esteira da necessidade do aumento de espaço editorial frente ao abrupto crescimento 

da produção científica nacional e do crescimento de artigos para publicação, conforme apontamentos 

do próprio editor em diversas comunicações.  
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Na mesma época, surgiram dois novos temas: o primeiro, na área da psiquiatria e 

psicologia com Simon (RSP, Volume 8, Número 3, 1974) que tratava da associação entre alcoolismo 

e saúde mental com referências ao modelo de Leavell & Clark e o segundo, que trabalhava o tema 

do estresse  num artigo de Gotlieb (RSP, Volume 8, Número 4, 1974) com referências ao caráter 

social do agravo.    

Ecoando como proliferação dos departamentos acadêmicos criados desde a década 

anterior, a notação medicina social começou a se destacar a partir de 1975/1976. Uma visão 

ampliada das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) emergiu no artigo de Laurenti (RSP, 

Volume 9, Número 1, 1975). Notamos uma concomitante diminuição e rarefação dos trabalhos 

tipificados como “CSHS”, passando de 30% para 25% do total de artigos publicados, possivelmente 

em decorrência da incorporação, ao menos discursiva, de estudos interdisciplinares que poderiam 

estar associados ao prenúncio e conformação de uma vertente epidemiológica no nascente 

movimento da saúde coletiva.  

Ruffino atualizou, de nosso ponto de vista, com esforçado rigor matemático, certos 

padrões de delineamentos epidemiológicos no artigo “Modelos epidemiométricos em 

tuberculose: definição de ‘estados’ e risco de infecção” (RSP, Volume 11, Número 2, 1977). Este 

rigor ressurgiu no final da década, com a proposta de introdução de uma epidemiometria com 

apurado desenvolvimento matemático na descrição do “risco de infecção” por equações diferenciais. 

  Gostaríamos, neste momento, de indagar a respeito da profusão de temas e problemas 

propostos pelos trabalhos: terá sido esse um advento que o futuro campo da saúde coletiva 

prenunciava? Compete-nos observar que os eventos alinhados com a nova conjuntura da saúde 

pública foram delineando-se lentamente. A construção de um pensamento em curso arregimentaria 

uma série de novas competências necessárias à absorção dos conhecimentos que a área (e o campo) 

colocava como demanda.  
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A formação sanitária já instalada desempenharia papel fundamental como precursora de 

um alicerce estratégico. Colaboradores como Walter Leser influenciaram de maneira incisiva nos 

desdobramentos que puderam ser observados, como na qualificação profissional e de produção 

científica da saúde pública brasileira. Suas iniciativas remontam a um programa pioneiro 

desenvolvido pelo Departamento e Instituto de Medicina Preventiva (IMPEP) da Escola Paulista de 

Medicina iniciado em 1956.   

O objetivo original daquela iniciativa curricular era educar futuros profissionais da 

saúde (inicialmente dirigido somente aos médicos) não só para os problemas de medicina curativa 

como para os da medicina preventiva. O ensino médico era realizado junto ao paciente e no seu 

domicílio, de forma que os estudantes podiam entrar precocemente em contato com os vários 

problemas médicos-sanitários que afetavam o homem, a família e a comunidade a que iriam 

futuramente servir (BOMFIM, 2009).  

Alguns desdobramentos dessas iniciativas redundaram na reformulação dos vestibulares 

para medicina com a criação do Centro de Seleção de Candidatos das Escolas Médicas (CESCEM) e 

na própria consolidação da Fundação Carlos Chagas. Mas foi a partir de 1967 que as ações puderam 

ser melhores apreciadas no contexto em que tratamos esta cartografia. Na época Walter Leser 

assumia a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, onde implantou uma reforma administrativa, 

estabeleceu critérios para o preenchimento de cargos de chefia e criou a carreira de sanitarista. 

Esta ação foi possível graças à cooperação formativa de estabelecimentos de ensino 

superior, especialmente a Faculdade de Saúde Pública da USP.  

No âmbito da RSP, Sá (RSP, Volume 10, Número 1, 1976), com subsídios teóricos de 

Walter Leser, mostrou modelos de uma equipe local de saúde em unidade sanitária polivalente, num 

esforço de encurtar fronteiras materiais (para a população) e intelectuais (para os pesquisadores) no 

encontro entre EPI, CSHS e PPG.  
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Ao se debruçarem sobre problemas e desafios para o estágio integrado na Faculdade de 

Saúde Pública como preparo para o trabalho multiprofissional, Pereira e Moffitt (RSP,Volume 10, 

Número 3, 1976) também demostraram a premência de interlocução entre disciplinas nas unidades 

curriculares.  
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VII.III 1977 a 1990:  ideologia e utopia 

Em 1977, após 10 anos do lançamento da revista, o editor Forattini fez um balanço 

geral do desempenho do periódico. Destacou a regularidade, a periodicidade (de semestral para 

trimestral), as orientações no julgamento dos manuscritos, as normas para editoração de periódicos 

técnico-científicos e, particularmente, a penetração da RSP no cenário nacional e internacional. O 

nível de penetração na literatura mundial, como disse o editor: “traduz-se pela sua atual inclusão 

em 15 bibliografias periódicas. Esta atinge, por exemplo, a 100% no ‘Index Medicus’, a 50% na 

‘Excerpta Medica’ e, também, a quase 100% naquelas de assuntos mais específicos. Convirá 

ressaltar que tal nível de indexação não é comum à maioria dos periódicos nacionais” 

(RSP,EDITORIAL, Volume 10, Número 4, 1976).   

Na perspectiva regional latino-americana, a RSP desfrutava de posição privilegiada e 

servia como referência, ainda que pesasse o cenário desanimador de uma fraca contribuição de 

artigos publicados na área pelo total de periódicos. Nessa época a revista chegava a 10% do total 

de trabalhos na literatura científica internacional e “com vida média de dois anos” (IDEM).  

Aliás, seria relevante salientar que o tema da literatura mundial voltou a ser relembrado 

por Andrade, que reforçou os avanços alcançados pela revista, justificando seus méritos por ser a 

revista aceita nos principais serviços de indexação¹ e de resumos internacionais que cobriam o 

campo de sua especialização (RSP, Volume 12, Número 13, 1978).  

 

 

 ¹ A Revista de Saúde Pública era indexada por 14 bibliografias internacionais (índices e abstracts): destas, sete a indexavam desde o 

início de sua publicação: Abstracts on Hygiene, Biological Abstracts, Bulletin Analytique d'Entomologie Médicale et Véterinaire, 

Excerpta Medica, Index Medicus, Review of Applied Entomology. Series (B) – Medical and Veterinary e Tropical Diseases Bulletin 
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Com o intuito de avaliar quantitativamente a indexação conseguida nos dois últimos 

anos da década anterior (1967 a 1969), Andrade considerou satisfatório o resultado global 

encontrado de 38,9% nas publicações da área, para o qual a epidemiologia contribuiu com 78,6% 

do total de indexação, ainda que computada algumas superposições de artigos.  

Nesta nova década, a RSP continuava publicando temas de nutrição (sempre alinhados 

à bioestatística), com artigos que apontavam uma situação inadequada no que concerne à situação 

nutricional do país em todas as suas instâncias. De fato, percebemos que esta questão nutricional 

só começou a se alterar a partir do final dos anos 1990, com o crescimento e importância das 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) associadas aos hábitos alimentares e a mudança do 

perfil nutricional da população. No cenário da década analisada (1977-1990), encontramos raros 

estudos, em nível nacional, dos determinantes sociais relacionados aos problemas nutricionais da 

população brasileira. 

Sobre a ascensão das DCNTs cabem-nos três ponderações com referência às 

publicações da época: a incorporação da dimensão social; o conceito de determinantes e o 

diminuto número de trabalhos que estabelecessem relações entre os agravos e as condições de 

vida. Do ponto de vista sociológico, notamos que as contribuições que sobressaíram no conjunto 

de análise dos fatores implicados não aprofundavam a problemática nutricional. A grande maioria 

dos artigos, embora propusesse termos ou indicações sobre “o” social em seus títulos ou palavras-

chave, enfrentava um obstáculo epistemológico diante da ênfase na questão biológica.  

Por outro lado, é notável o empreendimento de Yunes e colaboradores (RSP,Volume 

12, Número 3, 1978), agregando a Faculdade de Medicina da USP, o Departamento de 

Epidemiologia da FSPUSP e o Hospital das Clínicas, ao incluir características sociais no problema 

de baixo peso ao nascer, utilizando variáveis como: idade, sexo, condição de união dos casais e 

fatores econômicos. O trabalho procurou se aprofundar na discussão, sobretudo ao indicar uma 

ampliação da perspectiva epidemiológica numérica e quantitativa.  
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A determinação social da doença - se é que assim podemos denominar enquanto 

referência aos termos usados na época - mostrava-se predominantemente associada ao modelo de 

Leavell & Clarck¹ ou da história natural da doença (HND), que foi usado por alguns autores como 

base explicativa do adoecimento humano, como mostra a referência no trabalho de Temporini 

(RSP,Volume 18, Número 3, 1984).  

A questão da determinação social evocava certa confusão ao fundamentar-se no 

conceito de “causa-efeito” que não contemplava a complexidade de nexos distais e proximais, 

melhor apreensíveis por meio de sistemas não lineares que agem ora como catalisadores diretos, 

ora como “causa da causa” (VIEIRA & SICHIERI, 2008). Uma perspectiva de determinação, 

sobretudo a que apresente componente social mais expressivo, pressuporia recursos compatíveis 

com uma etiologia que captasse mais apropriadamente dimensões específicas da determinação 

social nestes termos (FAERSTEIN, 2008) o que, particularmente, envolveria as consequências 

advindas da relação capital-trabalho. Podemos ter uma ideia da predominância da utilização do 

modelo HND por sua abrangência enquanto instrumento de ensino adotado em muitas escolas de 

medicina, citem-se como exemplo a Escuela Medica da Venezuela e a Faculdade de Medicina da 

UERJ, entre outras, conforme nos aponta Nunes (1999).  

Nunes também apontou críticas (igualmente levantadas por Arouca por volta de 1975) 

ao modelo que ainda mostrava “o” social de maneira apenas nomeada e que não “se converte em 

elemento explicativo. Esquece-se, também, que no campo sociológico há explicações que se 

fundamentam nos processos e nas estruturas e não simplesmente em sua redução aos fatores ou 

atributos que se manifestam em âmbito do indivíduo” (IDEM, p.215).  

² LEAVELL, H. R. & CLARK, E. G. Medicina preventiva. São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1976.  
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As DCNTS ainda não eram temas nos artigos de nutrição, de farmácia, de odontologia, 

de serviço social, fonoaudiologia e de enfermagem. Ao que parece indicar, elas surgiram 

lentamente nas publicações, fruto dos resultados da rápida degradação das condições de vida nos 

centros urbanos, ainda que não se mostrassem prioritárias quando comparadas a aguda incidência 

de agravos transmissíveis.  

Em 1975 Laurenti indicou a ascensão das incidências de enfermidades cardiovasculares 

e de tumores malignos, medidas principalmente pela mortalidade, e que apresentavam coeficientes 

superiores aos observados em cidades de países desenvolvidos (RSP, Volume 9, Número 2). A este 

respeito, o autor destacou que as DCD (doenças crônico degenerativas) “vem cada vez mais 

constituindo problemas quanto à demanda de serviços, porém é discutido o fato de que ainda não 

devem ser considerados prioritários, tendo-se em vista que, ao lado destes agravos a saúde, 

existem também, em altos níveis, as doenças infecciosas, a maioria das quais já foram 

completamente dominadas em países desenvolvidos. Assim, por exemplo, em São Paulo, ainda que 

seja grande a demanda de serviços para as doenças crônicas e os acidentes, parte considerável 

dos gastos ainda está voltado para as doenças infecciosas” (IDEM). De fato, o quadro nacional 

exigia medidas adequadas frente a surtos e epidemias que ocorriam em várias regiões do País: 

epidemia de encefalite no sul do estado de São Paulo (1975-1978) mostrada por Iversson (RSP, 

Volume 14, Número 1, 1978), surto de meningite apontado por Reinaldo Guimarães (RSP, 

Volume 15, Número 4, 1978) além de Leishmaniose (Guimarães Proença e Muller, RSP,Volume 

13, Número 1, 1979), Doença de Chagas, Tuberculose, Hepatite, Rotavírus e Esquistossomose, 

para citar algumas.   

Mas, como apontávamos, as DCNTs vinham ocorrendo gradativamente nos quadros de 

morbidade e, por consequência, nas publicações. Um dos primeiros trabalhos surgiu com 

Pastorello e Gotlieb (RSP, Volume 12, Número 1, 1978) reportando à “Mortalidade por câncer no 

Estado de São Paulo, Brasil - 1970/1972”.  
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Almeida e colaboradores também evocaram a hipertensão arterial (RSP, Volume 12, 

Número 4, 1978). Em 1982, Laurenti, Fonseca e Costa Jr elaboraram uma revisão do Diabetes 

mellitus, apresentada por meio de uma série histórica de quase 80 anos (1900-1978). Esse estudo 

mostrou um coeficiente de 20 por 100 mil habitantes e, para um ponto do período estudado 

(1974/75), a mortalidade por Diabetes mellitus foi analisada segundo a metodologia das causas 

múltiplas de morte, com destaque para as “doenças do aparelho circulatório, notadamente a 

doença isquêmica do coração, as doenças cerebrovasculares, enquanto a hipertensão arterial se 

destaca como causa associada bastante frequente” (RSP, Volume 16, Número 2, 1982). 

Outra maneira de acompanhar a divulgação das DCNTs, enquanto tendência de 

articulação entre indicadores e a situação das condições de vida, seria oferecida pela Fundação 

Oswaldo Cruz – Escola Nacional de Saúde Pública da UFRJ (FIO CRUZ/ENSP). No entanto não 

havia ainda disponível na instituição uma revista de alcance nacional já que o primeiro número de 

“Cadernos de Saúde Pública” (CSP) foi lançado em 1985 e os artigos da Fundação Oswaldo Cruz 

(publicados pela RSP) surgiram apenas a partir de 1973 abordando não DCNTs, mas as Doenças 

Infecto-Parasitárias (DIPs). Andrade e Carvalho publicaram sobre esquistossomose pelo Centro de 

Pesquisas "René Rachou", INERu-FIOCRUZ de Belo Horizonte e da Universidade Federal de 

Minas Gerais (RSP, NOTAS E INFORMAÇÕES, Volume 7, Numero 3). Outro trabalho sobre o 

mesmo tema surge em 1975 com Souza (RSP, Volume 9, Número 2).  

Dentro do período analisado (na fase entre 1978 até período de surgimento da CSP), 

registramos vários outros trabalhos relacionados à FIOCRUZ de Minas Gerais e abordando 

doenças parasitárias:  Andrade e cols (1978; 1979; 1981) e Chaves, Alcântara e Carvalho (1979); 

Souza e Figueiredo (1980, com cooperação do Departamento de Medicina Comunitária da 

Universidade Federal do Piauí); Rocha, Carvalho, Santos e Katz (1981); Guimarães e cols (1983); 

Mendes e Katz (1983); Mendes, Pereira, Souza e Oliveira (1984); Cônsoli e cols (1984).  
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Já por parte da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, observamos que o primeiro 

artigo que mereceu registro no período analisado - e que esteve ligado ao Instituto de Medicina 

Social da UERJ (Faculdade de Ciências Médicas da UERJ / Escola Nacional de Saúde Pública-

ENSP) – também abrangeu doenças transmissíveis: “Meningites virais e bacterianas no município 

do Rio de Janeiro. Algumas considerações sobre o sistema de informações em saúde sobre a 

distribuição da doença no espaço urbano” de Nery-Guimarães, Bittencourt e Pastor (RSP, Volume 

15, Número 4, 1981). Porém, chamou-nos a atenção que o trabalho enfatizou conceitos 

epidemiológicos com atributos interdisciplinares segundo nosso entendimento, ao incluir também 

diálogo e interlocução com a subárea de planejamento, política e gestão. Em uma edição posterior, 

os autores publicaram um segundo trabalho sobre a Meningite virológica no Rio de Janeiro e o 

Vírus ECHO-9. Em 1983, Aragão abordou a Doença de Chagas.  

O primeiro registro sobre DCNTs pela FIOCRUZ veio em 1984, com a unidade da 

Universidade Federal da Bahia sobre câncer de pênis, de Barbosa e cols. (Volume 18, Número 6, 

1984). Era de se esperar, e isto constataremos na cartografia das publicações dos CSP, que os 

trabalhos sobre as DCNTs pudessem ser colocados no cenário acadêmico e de pesquisa, 

abrangendo o território nacional após as primeiras publicações do periódico da ENSP/FIOCRUZ 

em 1985. Por enquanto, as publicações da RSP se concentravam na FIOCRUZ de Belo Horizonte 

e, considerando todas as publicações, a ênfase ainda esteve nas doenças de caráter transmissível.  

Em editorial de 1986, Laurenti apresentou uma “radiografia” das DCNTs, analisando a 

questão das doenças cardiovasculares (DCVs). Mostrou, por exemplo, que nos Estados Unidos e 

em países industrializados da Europa, a situação era preocupante a partir das primeiras décadas de 

1959, onde a morbidade representava mais de 50% do total das mortes.  
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Os estudos de Framingham tiveram papel preponderante no acompanhamento e 

elucidação de muitos fatores de risco (entendidos pelo editor) tantos nas doenças isquêmicas do 

coração (DIC) como nas cérebrovasculares (DCbV). Contudo, a tendência ao declínio, iniciada em 

1968, continuou existindo, tanto nos Estados Unidos como em numerosos outros países: Japão, 

Austrália, Nova Zelândia e em quase todos da Europa Ocidental. Em São Paulo, números da época 

indicaram um declínio que se iniciou em 1975, e em 1981 foi de 11,1% (13,6% para homens e 

8,5% para mulheres).  

Isto possivelmente levou Laurenti à seguinte indagação: “Será que as mesmas causas 

que levaram ao declínio em outros países estão também atuando entre nós? Tudo leva a crer que 

sim, mas dentre elas quais as mais importantes? Aquelas que estão levando a população a 

modificar seu estilo de vida, no sentido de evitar os fatores de risco? Ou são mais importantes as 

medidas terapêuticas clínicas e cirúrgicas que, cada vez mais, ao que tudo indica, vêm sendo 

utilizadas no Município de São Paulo, um dos maiores centros de cardiologia da América Latina? 

Ou é a tendência da doença em todo mundo? Estão havendo menos casos ou a sobrevida é 

maior?” (RSP, EDITORIAL, Volume 20, Número 5, 1986). 

As DCNTs perdiam fôlego, pelo menos enquanto queda da contribuição das DCVs, 

enquanto as DIPs encontravam outra justificativa para queda na produção científica. O espaço de 

publicação começava a ver seu perfil alterado com o ingresso lento de diferentes propostas de 

abordagem do processo saúde-doença. Somem-se a isso as dificuldades crônicas de verbas para a 

pesquisa básica, característica inaugural da RSP, que tinha como protagonista o tema quase 

soberano das doenças transmissíveis.  

Em 1989 Forattini apresentou as possíveis causas do declínio na qualidade da pesquisa 

científica em biossistemática.  
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O autor revelou a falta de verbas e a necessidade de investimento na área, no intuito de 

“oxigenar” os serviços e laboratórios de interesse médico e veterinário que, segundo ele “estão 

sofrendo processo de esquecimento ou mesmo de marginalização”, motivo pelo qual induzia ao 

inevitável declínio da produção com consequências desastrosas para a população. E completou 

questionando qual “estímulo podem receber os estudantes, se a atividade se restringe e os recursos 

são escassos? Se esse quadro ocorre em países cientificamente avançados como os EUA, que dizer 

no Brasil? Será mais proveitoso para um jovem dedicar-se à área de pesquisa científica incluída 

na assim chamada "main stream", como o campo da biologia molecular, e que desperta o 

interesse do poder econômico, do que penhorar sua vida a um trabalho silencioso, embora de 

grande utilidade para a população” (RSP, EDITORIAL, Volume 23, Número 3, 1989). 

O apelo de Forattini sugere inconformismo perante um quadro a exigir demandas cada 

vez maiores na área de novas tecnologias; sinal da mudança de tempos, de técnicas, de maneiras de 

expandir o conhecimento e de suas aplicações (ou tecnologias). A diminuição de verbas se 

impunha como um claro sinal de transformação que se avizinhava no horizonte, impondo 

certamente novas estratégias frente às também novas prioridades a requerer correções de trajetória 

no desenvolvimento das pesquisas e, por conta disso, apresentava-se como sugestiva a pista de que 

o perfil editorial da revista precisaria se modificar para se adequar à nova realidade.  

Ainda no mesmo texto, o autor buscou sensibilizar os órgãos financiadores para que, ao 

estabelecerem suas prioridades incluíssem as doenças transmissíveis e ampliassem o auxílio à 

pesquisa. Admitiu ser necessária uma atenção maior ao desenvolvimento da pesquisa nacional, 

particularmente aquela relacionada aos estudos básicos (como a taxonomia em nível alfa) para 

sustentar e desenvolver a capacidade de investigação no campo das doenças veiculadas por 

artrópodes. 
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Reivindicou, igualmente, a necessidade de alocação de financiamento, além da 

“criação de laboratórios especializados, [e de] desenvolver recursos humanos e oferecer 

perspectivas profissionais atraentes para a juventude [...] não há como negar a importância de 

pesquisas sobre doenças degenerativas, sobre AIDS, e sobre engenharia genética e outras 

biotecnologias de alta sofisticação”.  

Aparentemente, as indicações de mudanças mais profundas tiveram início após os dez 

primeiros anos da RSP. Os artigos até então concentrados na epidemiologia de doenças 

transmissíveis como a tuberculose, leishmaniose, esquistossomose, Chagas e malária começaram a 

disputar espaço com as DCNTs. Com o advento das ciências da computação e da sofisticação 

matemática (por exemplo: Kawazoe da Unicamp, RSP, Volume 14, Número 1, 1980), novos 

elementos se agregaram, particularmente aos métodos e inquéritos em investigação sanitária e 

técnicas de planejamento.  

Um bom exemplo é o trabalho de Carvalheiro e Sanches, utilizando-se das técnicas da 

bioestatística para compor novas possibilidades de intervenção e diagnóstico de saúde (RSP, 

Volume 13, Número 3, 1979). No mesmo ano, um grupo de pesquisadores do Departamento de 

Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina avançou na dimensão social da doença de 

Chagas (Goldenberg, Morais, Cainelli, Nery, Moron, Nioni, Tebexreni, Filho José, Khouri e 

Iunes).  

Interessante notar a produção e discussão em torno de tema próximo ao que seria 

desenvolvido posteriormente por Luis Jacintho da Silva em torno da organização do espaço e da 

doença, em 1985. 
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Tal qual um movimento no interior deste processo, vão ganhando visibilidade e espaço 

noções e termos como risco (desde 1972); novos modelos de cuidados (1978); fatores de risco 

(1979); enfermagem comunitária (1979); medicina preventiva, odontologia social (1980); ecologia 

médica (1980) e um forte envolvimento interinstitucional para estudo das doenças transmissíveis 

(1979).  

Os trabalhos de Arouca, Luz, Donnangelo, Braga, Breilhl, Paula, Berlinguer, Rosen, 

Nunes, Stern, Garcia, Laurell, Bronfman, Garfield e Cantillano (para citar alguns) trazem novas 

luzes à concepção utilitarista da OPAS. Consequentemente, o reconhecimento da dimensão social 

do processo saúde-doença promove um questionamento da medicina como prática política da 

sociedade. Muitos destes trabalhos fundamentaram-se no papel que a determinação histórica do 

processo coletivo de produção desempenhava no conjunto de forças atuantes sobre a saúde e a 

sociedade e acabaram por trazer à tona trincas e rupturas no tradicional pensamento sanitarista, 

propondo transformações radicais no modo de se pensar e articular a saúde no âmbito da 

sociedade. 

Uma data pode ser-nos útil no tocante ao decurso das atividades que se seguiram na 

virada da década de 1970 para 1980. Tratou-se de uma reunião, organizada pela OPAS sobre a 

formação e utilização de pessoal de nível superior na área de saúde pública, que marcou a 

fundação da Associação Brasileira de Saúde Coletiva.  

No cenário da RSP foi perceptível o aumento de temas e artigos apontando novos 

ventos. Tanto em termos da produção intelectual como das propostas editoriais é notável um 

crescimento denotando mudanças em curso, além da periodicidade da RSP que passa de trimestral 

para bimensal em 1981.  
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Em uma tentativa de projeção e, ao mesmo tempo, de adaptação a uma nova conjuntura 

política e social que se abria, o editorial de 1981 procurou resguardar os compromisso originários 

da revista, sem deixar de reconhecer a necessidade da evolução em alguns aspectos da publicação 

ao indicar a intenção da abertura para diálogos interdisciplinares no seio das especialidades, além 

de uma maior presença de órgãos financiadores e de apoio como a Fapesp e CNPQ: “os objetivos 

continuam substancialmente os mesmos, moldados porém à evolução que a Saúde Pública 

apresentou, em processo que continua nos dias que correm. Pretende-se, assim, participar da 

divulgação da produção científica bem como possibilitar ao leitor acesso a pesquisas originais. O 

caráter multidisciplinar da especialidade, fez com que a Revista de Saúde Pública abrigasse 

matérias dos mais variados campos do conhecimento. Se, por um lado, essa circunstância lhe 

empresta aspecto variegado, por outro lhe atrai o interesse de apreciável gama de pesquisadores 

e profissionais. Em decorrência, o afluxo de matéria para publicação tem crescido 

extraordinariamente, levando à necessidade inadiável de aumento na frequência de sua 

periodicidade” (RSP, EDITORIAL, Volume 15, Número 1, 1981). 

No mesmo texto, Forattini cita as dificuldades que despontavam no campo da saúde 

pública e que se descortinavam aos pesquisadores. Neste quadro, o autor retomou um desafio, na 

medida em que “a Saúde Pública tende a crescer em complexidade e de maneira especial nos 

países em desenvolvimento onde a aplicação de técnicas as mais avançadas ocorre 

simultaneamente à necessidade do emprego de outras, as mais simples. Tal desnível resulta em 

nosologia extremamente ampla e complicada, onde se deve lidar com moléstias degenerativas 

filiadas a excessos alimentares ao lado de outras atribuíveis a desnutrição crônica.  Assim é que, 

países como o nosso se vêm a braços com a complexa problemática de saúde em enormes 

aglomerados urbanos, ao mesmo tempo que devem atentar a endemias próprias de ambientes 

rurais e silvestres. Trata-se pois de desafio, que esta Revista assume, em estimular e informar 

sobre temática de tão amplo espectro” (IDEM).  
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Mas – retornando um pouco às nossas reflexões epistemológicas – sobre qual 

epidemiologia estaria Forattini se referindo?  

A epidemiologia comumente denominada tradicional ou clássica parecia não mais ser, 

por ela mesma, suficiente para resolver a maioria das questões que se colocavam em seu âmbito 

disciplinar. Não acreditamos ter sido uma ruptura, contudo indicações de necessidade de 

coexistência. Uma especialidade, como apontava Forattini, parecia não ser mais capaz de conter 

todos os elementos que surgiam e se mostravam pertinentes ao exame mais aprofundado da crise 

por que passava a saúde brasileira. Inicialmente restrita a alguns aspectos da saúde pública, a 

expansão de novos saberes requeria novos aportes, tanto teóricos como técnicos e metodológicos, 

numa reconfiguração complexa de interação disciplinar.  

A construção de um conceito de saúde ampliado e não mais restrito apenas ao domínio 

do campo biomédico abriu uma constelação de elementos em transição que se destacou no fulcro 

do movimento da saúde coletiva.  

Estava em jogo uma reforma que colocava em ação propostas inclusivas e 

interdisciplinares e seria inevitável uma defrontação entre o que então se entendia por “público” e 

o “coletivo”. A epidemiologia esteve presente outorgando legitimidade numa ou noutra concepção, 

como elemento básico instrumental, operacional e conceitual. Em meio a uma miríade de novos 

conhecimentos que se descortinavam no cenário da saúde, ficavam claras algumas diferenças 

epistemológicas, refletindo-se diretamente tanto no conhecimento entre o que se entendia por 

epidemiologia - que via sua legitimidade ser contestada pela incorporação de referenciais de outros 

campos de conhecimento com propósitos declaradamente políticos - como para a própria área da 

saúde pública. Nesse aspecto a diferença se tornava tão evidente a ponto de requerer designação 

que distinguisse e especificasse seus campos de atuação. Esta constatação é reafirmada por uma 

reação de elucidação.   
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No editorial “Por que a Saúde Pública?” o editor Forattini questionou denominações 

como "medicina comunitária", "medicina social", "medicina populacional", “medicina preventiva” 

entre outras e explicou seu entendimento sobre a questão ao afirmar que “o ensino da saúde 

pública, com a devida licença de muitos, deve ser, e por princípio, ministrado em escolas de saúde 

pública. E isso a despeito de quantas "medicinas" ou "saúdes" haja, variadamente adjetivadas e 

subordinadas a instituições de ensino médico” (RSP, EDITORIAL, Volume 17, Número 2, 1983).  

Para ele as graves situações ligadas à saúde do país não seriam resolvidas com a criação 

de novos nomes: “não é pois criando rótulos novos que se incentivará o desenvolvimento de 

estudos destinados à melhoria das condições de saúde da população. Não é esse, salvo melhor 

juízo, o melhor caminho para ocupar novos "espaços". Mesmo porque, se eles existem, a saúde 

pública é suficientemente ampla para preenchê-los todos. Não há porque temer usar o nome certo 

para as situações certas” (IDEM). Em seu entendimento a saúde pública já se bastava em si 

própria e era capaz de avançar e se modernizar a ponto de ser um instrumento polivalente e 

multiprofissional a serviço da saúde da população.  

Com efeito, para a editoria da RSP o movimento da saúde coletiva, que avançava com 

propostas e rediscussão da própria medicina e de seus atributos “preventivos”, não passava de mais 

uma adjetivação do que era, enfim, um conjunto de práticas tradicionais e clássicas da saúde 

pública: “Eis que o papel e a contribuição da saúde pública é forçosamente muito mais amplo, o 

que, por definição, lhe dá o caráter multiprofissional que implica a conjugação de, além dos 

serviços de médicos e enfermeiras, os de engenheiros, economistas, educadores, sociólogos, 

psicólogos, estatísticos, entre outros [...] e ganha força atualmente a nova expressão "saúde 

coletiva", cujo significado, salvo melhor juízo, a simples consulta a um bom dicionário a coloca 

na inapelável sinonímia de "Saúde Pública". A menos que pretenda se referir ao conceito 

ecológico do "coletivo" como "multidão" e não como "população". Mesmo assim, seria apenas um 

restrito campo da última”(IDEM).   
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  Esse redemoinho de novas perspectivas - de redimensionamentos das questões do 

corpo editorial, de revisão das normas editoriais, de aumento da periodicidade e de abertura do 

espaço para as “novas” DCNTs - talvez fosse um caminho encontrado para os percalços de uma 

transição entre o clássico e o novo. Percebemos no discurso do editor, conotações de conflito entre 

as definições de público, população, coletivo, aglomerado e multidão, ao referir-se ao objeto do 

cuidado e da atenção à saúde pública.  

O fato é que, em uma abordagem que se dispunha a estudar um conjunto de pessoas, 

inevitavelmente esperava-se contemplar a contribuição das disciplinas que, assim como as 

biológicas e sociais, se ocupavam em oferecer suporte e subsídio ao entendimento de fatores de 

saúde e de adoecimento em sociedade. 

Para Mannheim (1968) e Lowy (1987), o alinhamento de forças antagônicas durante 

períodos de transição, em que nele se encontram movimentos ideológicos e utópicos (conservação 

de ideais e reivindicação de transformações para estabelecimento de uma nova ordem) não 

excluem, de modo total, nenhuma das forças pré-existentes em embate. Pelo contrário, os lados 

combativos ou representantes de pontos de vista conflituosos ou não concordantes, interagem e 

continuam coexistindo, reformulando seus quadros representativos na medida dos ajustes que se 

vão construindo e se conformando, excluindo ou incluindo atores conforme estratégias, interesses 

e perspectivas dos grupos.   

Para Nunes, que alguns anos antes publicou artigo em que discutia os vários modelos 

teóricos explicativos de cuidado e atenção à saúde (RSP, Volume 12, Número 4, 1978), tudo 

indicava que o modelo da História Natural da Doença (HND) - que tivera sua origem no clássico 

trabalho de Leavell e Clark - estaria sendo preterido em função das recentes experiências centradas 

no paciente e não na doença, vivenciadas pelos programas ligados ao curso de ciências sociais 

aplicadas à medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.   
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Como o próprio autor nos explica, o curso iniciou-se em 1965, estruturado a partir de 

um conteúdo exclusivamente teórico-conceitual de ciências sociais, incorporando, posteriormente, 

atividades práticas ligadas ao levantamento das condições sociais, econômicas e culturais de um 

bairro periférico da cidade.  De maneira que o conceito original de saúde pública estava à prova; 

revisitado em diversas instâncias e colocado frente a reflexões, indagações e questionamentos que 

pediam a revisão das bases do modo tradicional de pensar o público, modo este atrelado prioritária 

e originalmente às condições sanitárias de educação e higiene; no estudo biológico e biomédico 

das infecções e transmissões parasitárias e à aferição métrica dos problemas de fecundidade, de 

natalidade, de mortalidade, desnutrição e de riscos.  

O nascente movimento, ao contrário, se debruçava não apenas sobre a doença e 

intervenções, mas a um conjunto mais abrangente do processo de fazer e pensar o trinômio “saúde-

doença-cuidado”. Na pauta das discussões da reforma estava a reorganização dos serviços, o 

repensar de modelos autoritários e tecnocratas de elaboração de diretrizes, a discussão de uma 

epidemiologia predominante que não respondia concretamente aos novos desafios que surgiam no 

horizonte e, particularmente, a discussão do sistema de financiamento e operacionalização do 

sistema de saúde, concentrado, equivocadamente, num modelo assistencialista, paternalista, 

médico-hospital-centrado. Os aportes teórico-metodológicos que sustentavam parte deste 

movimento incluíam reflexões e críticas à abordagem e conceitos da medicina preventiva e social. 

Intelectuais de várias instituições deram sua contribuição a esta discussão que impulsionou e 

retroalimentou a construção do percurso, em deles, Sérgio Arouca, na época ligado à Unicamp, e 

que trouxe ao núcleo do debate o dilema preventivista, um contraponto essencial à saúde pública 

tradicional.  
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Há que se destacar que os discursos - regra geral - dos modelos de atendimento e das 

bases de entendimento do papel conceitual de um plano para a saúde não se detinham apenas ao 

campo acadêmico. Os movimentos sociais que se fizeram presentes no período de 1978 e 1990 

completaram o cenário para que certos avanços pudessem ser alcançados. Os movimentos 

populares herdeiros das mobilizações sanitaristas da primeira metade do século 20 que propunham 

um atendimento mais socializante, porém ainda não descentralizado e universal durante o estado 

novo (1937-1945), principalmente em São Paulo - em especial a Zona Leste -, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, agora reivindicavam um modelo democrático de saúde pública, com participação 

comunitária e controle social nas decisões.   

Neste cenário de mudanças incluímos também o movimento estudantil de 1968/1969, o 

movimento popular da saúde, as publicações relacionadas à reforma sanitária entre 1970 e 1980, o 

nascimento da ABRASCO e o surgimento e expansão de cursos de pós-graduação em saúde 

pública, as conferências nacionais de saúde e a campanha das “diretas-já” (entre 1983 e 1984 

durante o governo de João Baptista Figueiredo).   

Em 1988 foi promulgada a 8ª Constituição Brasileira conhecida como Constituição 

Cidadã, que retomava o estado de direito, autolimitando o poder do estado e abrindo perspectivas 

para a livre participação dos cidadãos na vida política com sufrágio universal, direto e secreto, 

fortalecendo o pluripartidarismo e o federalismo. No percurso desta década analisada, a USP 

completou 50 anos de existência (1934-1984) o que inspirou um suplemento da RSP (Número 

Especial, Volume 18, 1984) comemorativo ao cinquentenário. Em meio a toda a reestruturação em 

andamento, a Faculdade de Saúde Pública completava 72 anos também pedindo reformas no 

sistema de saúde brasileiro. 
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Neste número especial, Candeias, Yunes e a OPAS retraçaram itinerário da FSP no 

cenário acadêmico brasileiro e internacional, mostrando parte da história da instituição de 1918 a 

1945. Yunes e Campos dissecaram o papel da FSP na formação de recursos humanos para a saúde 

e Macedo apresentou um prognóstico para a saúde nas Américas para o ano 2000.  

Não nos pareceu que este relatório ocupava-se em dialogar com as temáticas 

reformadoras. Diríamos até o contrário. Foram revistos assuntos concernentes à análise histórica, 

como a formação de sanitaristas; os primeiros professores de higiene e a contribuição da Fundação 

Rockefeller para que as ações de suporte e construção física das unidades pudessem ter ocorrido 

desde a missão médica-sanitarista da instituição norte-americana em 1916.  

Para efeitos de revisão, recuperamos os pressupostos da fundação financiadora 

mostrados por Candeias (RSP,Volume 18, Número Especial, 1984):  

1. atribuição de um mesmo peso tanto aos aspectos científicos da higiene como à tarefa 

prática de preparar candidatos para ocupar cargos de saúde pública;  

2. previsão de cursos teóricos e práticos para sanitaristas (a função principal da 

instituição deveria prender-se ao desenvolvimento do espírito de investigação e ao processo do 

conhecimento);  

3. acesso aos recursos para o ensino de alunos de medicina e de médicos diplomados;  

4. coordenação entre a Faculdade de Saúde Pública e Escolas ou Departamentos de 

Ciências Sociais (tendo em vista os numerosos pontos de contato entre problemas sociais e 

problemas de saúde pública e considerando-se o impacto dos fatores socioeconômicos, sugeria-se 

que os alunos de Ciências Sociais usufruíssem das facilidades oferecidas pelo Instituto de Higiene 

e que os alunos de Higiene se familiarizassem, por sua vez, com Ciências Sociais e Serviço 

Social);  
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5. individualidade própria (devotada exclusivamente a aspectos científicos e práticos da 

higiene). 

 A subvenção financeira estava então atrelada ao cumprimento destas premissas. 

Lembremos que a primeira instituição a receber aportes da Fundação Rockefeller foi a 

Universidade de John Hopkins em Baltimore (1916), seguida pela Faculdade de Medicina e 

Cirurgia em São Paulo em 1917 e que recebeu um montante de aproximadamente US 400 mil 

dólares americanos (RSP, Volume 18, Número Especial, 1984). O número temático ainda apontou 

várias atividades e conceitos que nortearam e continuariam a nortear a administração do conselho 

editorial da RSP: a formação da cadeira de higiene da Escola de Medicina, o relatório de 

contribuições financeiras da Rockefeller, os primeiros professores de higiene, as construções da 

casa da Rua Brigadeiro Tobias e o prédio da Av. Dr Arnaldo, a reforma do código sanitário, o 

curso de educação sanitária e especialização para médicos, a filosofia de ensino, a incorporação à 

USP, o timbre da Faculdade e a luta pela autonomia.  

Notamos que ainda era tímido o aprofundamento das questões propriamente 

sociológicas no âmbito da saúde brasileira e expresso nos artigos editados durante este período 

analisado. Dos trabalhos publicados no período de 1978 a 1990, não mais que 10% davam vazão à 

subárea das ciências sociais e, talvez, 15% se considerássemos aqueles com pretensões 

interdisciplinares, invocando interlocuções e conversas entre EPI, CSH e/ou PPG. Consideramos 

que os trabalhos cartografados não apresentaram a mesma dinâmica que aqueles publicados na 

recém-inaugurada CSP em 1985.  

    Porém, é destacável que tenham sido publicados em um cenário onde as CSHS não 

ocupassem uma centralidade, mas se mantivessem subsidiárias – o que não significava subalternas.  
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Será que podemos registrar de fato um descompasso? Acreditamos que não em sua 

totalidade, afinal já ocorriam reflexões (e reações) acerca de um cenário profícuo e exuberante 

originado dos movimentos e reformas em curso, que discutiam as prioridades fundamentadas nos 

critérios da Fundação Rockefeller, nas orientações da OPAS e OMS.  

O estatuto - talvez ainda incipiente – do movimento reformador que se construía no 

decurso desta década mostrava-se mais a favor de um compromisso com a noção de coletivo e 

exigiam o compartilhamento de manifestações histórico-concretas desse mesmo coletivo, como 

nos mostrou Donnangelo (1982, p. 21), não sem “se resguardar através do específico estatuto da 

cientificidade dos campos de conhecimento”.   

Ao discutir a determinação social da saúde na área materno-infantil a partir de inúmeras 

publicações e recomendações oficiais, Oliveira (tendo por referências Arouca, Braga e Paula, 

Sigerist e Carvalheiro, Volume 17, Número 3, 1983) constatou as dificuldades dos estudos sociais 

vinculados à saúde e concluiu que tais estudos não valorizavam apropriadamente as variáveis 

sociais. Os primeiros artigos de antropologia surgiram em 1986 com Canesqui e Queiroz, do 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Saúde e de Políticas Públicas da Unicamp (RSP, Volume 

20, Número 2), os quais discutiam as contribuições da antropologia à medicina, usando referências 

de Loyola, Lévi-Strauss, Illich, Bourdieu, Boltansky e Fabrega.  

Em edição subsequente, Queiroz (RSP, Volume 20, Número 4), discutiu o tema “O 

paradigma mecanicista da medicina ocidental moderna: uma perspectiva antropológica” e 

criticou o positivismo que sustentava sua evolução histórica bem como as repercussões que 

levaram a uma mudança na percepção médica sobre saúde, doença e terapêutica e “como essa 

percepção deixou modernamente de compreender um amplo espectro da realidade a que se 

propõe compreender [...] enfatizando a necessidade da medicina ocidental moderna recuperar o 

social e o cultural (como dimensões que moldam inevitavelmente a doença, os tratamentos e a 

cura) para sair da crise em que se encontra” (IDEM). 
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Poucos foram os trabalhos que trouxeram contribuições ao planejamento, política e 

gestão da saúde em consonância com as propostas que acabariam por sustentar o modelo do 

sistema único de saúde proposto pela VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986, ou que, de 

certa forma, fosse veículo das reflexões que se exercitavam desde a década anterior, numa 

construção gradativa dos ideários reformadores.  

Aliás, ficou evidente a diminuição geral de trabalhos em PPG que vinham sendo 

publicados em consonância com as propostas sanitárias apregoadas desde a reformulação dos 

códigos sanitários ou da formação, e posterior pulverização dos centros e postos de saúde durante 

o exercício de Geraldo de Paula Souza, sob a égide das condições contratuais para as subvenções 

da Fundação Rockefeller, ainda que resguardadas a autonomia e a soberania requerida por parte da 

FSP.  

Um trabalho singular desta temática ficou por conta de Martins (RSP, Volume 21, 

Número 2, 1987) com enfoque interdisciplinar abordando a determinação biológica e social das 

doenças com base em Laurell e Breilh e outro de Ungler (Volume 21, Número 5, 1987) que 

abordou o conceito de equidade geográfica da distribuição do cuidado à saúde.  

Cogitamos que o percurso das publicações mostrava uma RSP atenta aos 

desdobramentos do conhecimento, ao anunciar sua preocupação em rever algumas regras 

editoriais, alguns temas e critérios de aceitabilidade de artigos na produção em ciência entre outras. 

As transformações em curso poderiam ser entendidas em termos de um maior envolvimento 

político e que acabariam por revelar parte de um embate conceitual. Percebemos a necessidade de 

uma mudança organizacional como resposta aos novos tempos que o corpo editorial, ou Forattini 

particularmente, já prenunciara anos antes, produzindo um momento de inflexão na revista que 

transpareceu em alguns editoriais.  
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Num deles, Forattini (ainda então presidente da comissão de publicações) e Andrade, 

expressaram os antecedentes da RSP e apresentaram as regras editoriais que previam as novas 

normas e procedimentos para avaliação dos artigos para publicação (RSP, Volume 21, Número 5, 

1987). Neles estavam descritas as formulações para composição do quadro de assessores e de 

relatores que agiriam tal qual árbitros, definindo o aceite ou rejeição dos artigos submetidos.  

Além do rigor e atenção às normas bibliográficas, ortografia e principalmente a 

coerência do texto e sustentação da tese, os artigos eram selecionados visando à adequação de seus 

conteúdos ao propósito do veículo – e, por consequência – da instituição: “a Comissão de 

Publicações [...] tem procurado continuamente o aperfeiçoamento do processo de seleção de 

artigos submetidos à publicação. Este processo, fundamentado no julgamento de especialistas, os 

assim chamados "árbitros" [...] constitui um dos aspectos mais importantes para publicação de 

periódico científico, uma vez que esse julgamento se transforma em indicador de qualidade 

daquilo que é publicado, e, portanto da própria Revista” (IDEM). 

Desde seu lançamento, a RSP procurou estabelecer um trilho comum em sua editoria. 

Nele, a epidemiologia das doenças transmissíveis era destaque, particularmente quando associada à 

modelagem biológica tradicional, fosse na parasitologia, na entomologia ou na histologia.  

Contudo é inegável a inserção contínua e organizada de novos temas e seções, abrindo 

possibilidades de publicações de outras regiões do Brasil e de vários acordos de parceria em 

projetos interinstitucionais. Se considerarmos a distribuição por origem geográfica, por exemplo, 

dos 50 trabalhos aceitos para publicação no ano de 1983, 64% deles originaram-se do Estado de 

São Paulo e 36% de outros Estados da Federação. E, como já observado reiteradamente, a maioria 

dos artigos era ligada à subárea da epidemiologia, representando aproximadamente 40% dos 

artigos publicados (RSP, Relatório do Editor, Volume 18, Número 2, 1984).  
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No relatório que analisa a performance de 1984 a 1987, os números mostram que a 

participação de outros estados cai de 40%, em 1984, para 30% em 1987, enquanto a participação 

estrangeira passa de 2% para 4% no mesmo período. De acordo com o relatório, a epidemiologia 

foi o assunto de maior destaque, contribuindo com 38%, 24%, 33% e 25% do total dos artigos para 

os anos de 1984, 1985, 1986 e 1987 respectivamente, ou 55% do total geral dos artigos em todo o 

período.  

Todas essas mudanças surgiram num momento de igual proliferação de temas, 

conforme sugerem os editoriais e a leitura dos artigos. Com o aumento da demanda por publicação 

e do número de artigos, a RSP aumentou sua tiragem e periodicidade. Num processo claro de 

acordos, ajustes e correções de rumo, a RSP foi tentando adequar-se aos novos cenários 

acadêmicos e aos desafios institucionais, resguardada pelos seus ideais originais e fontes 

financiadoras. Acreditamos que não deve ter sido tarefa simples aliar todas estas dimensões sem 

interrupção de edições, ao mesmo tempo em que mantinha cada vez mais alta sua pontuação em 

escala nacional e internacional, empreendimento que deve ter exigido muita dedicação, 

envolvimento e cumplicidade em relação ao projeto original.  

No relatório do editor publicado em 1984 (Volume 18, Número 5), Forattini descreveu 

da seguinte maneira os avanços conquistados: “várias foram as modificações e acréscimos 

ocorridos. Entre eles o aperfeiçoamento do processo de seleção dos trabalhos; a inclusão e 

ampliação do grupo de Membros Consultantes; introdução de novas seções com vistas a abrigar 

outros tipos de trabalho; ampliação do número de fontes bibliográficas para indexação dos 

artigos; mudanças na apresentação e aumento da periodicidade [...] Hoje, a RSP lidera as 

publicações periódicas especializadas nesse campo, no País”. 

A RSP continuava aumentando as bases de indexação com novos recursos financeiros 

provenientes da FAPESP e CNPq/ FINEP, complementados pela FSP. Os artigos publicados eram 

indexados em 16 bases pelas principais fontes bibliográficas especializadas em saúde pública.  
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A partir de 1982, a RSP passou a ser incluída no Social Science Citation Index e no 

Current Contents. Todo esse esforço nos pareceu resposta à ampliação de uma crescente produção, 

que exigiu – certamente – igual ampliação do quadro de assessores ad hoc, da tiragem e da 

periodicidade, o que, de nosso ponto de vista, configurou a construção de um circuito 

organizacional e de pessoas para dar conta da complexificação de todo o processo. 

O movimento da reforma sanitária tornava-se mais claro e consistente na direção da 

construção do campo da saúde coletiva.  Encontrou facilidades e dificuldades em seu percurso, 

deixando-se coabitar pelos progressos da antibioticoterapia e das prescrições que salvavam vidas 

com doses vacinais únicas e por um novo e moderno conjunto de intervenções voltadas para 

aspectos relacionados aos “modos de vida” e aos comportamentos, dentre cujos remédios 

incluíam-se o convencimento necessário para a mudança de hábitos. É nesse momento que 

observamos a entrada de termos como qualidade e estilo de vida, hábitos alimentares e atividades 

físicas para citar alguns.  

Embora a mortalidade vinculada às doenças transmissíveis estivesse diminuindo e as 

DCNTs viessem ocupando novos espaços nos quadros de morbidade, recordemos que ambas 

prosseguiam compondo o perfil epidemiológico brasileiro. Um trabalho interessante a este respeito 

foi realizado por Possoli, da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente e do Departamento de 

Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em conjunto com a Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (RSP, Volume 18, Número 4, 1984). Com base numa 

análise fatorial e de clusters, apresentou um estudo do nível de saúde de determinados grupos do 

Estado do Rio Grande do Sul.  

Em que pese a ambiguidade em torno do que se define como “nível de saúde”, a 

escolha de um critério de inclusão para as variáveis usadas deu pistas sobre quais temas eram 

entendidos como fatores associados, indicando quais deveriam ser as prioridades públicas naquele 

espaço e tempo específicos.  
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Quase todas as variáveis do estudo estavam associadas à mortalidade infantil, materna e 

adulta (acima de 50 anos); ao peso das crianças ao nascer e aos partos não hospitalares; à 

mortalidade por doenças infectocontagiosas, às consequências do sarampo, da tuberculose e do 

tétano.  

No mesmo número da revista, Barros (RSP, Volume 18, Número 2, 1984) contribui 

para o propósito do uso de indicadores, do raciocínio epidemiológico e do pensar a saúde, que até 

então, como vimos, possuíam escassa visibilidade na RSP. A autora elucidou a carga de morbidade 

entre os agravos transmissíveis e as DCNTs. Mostrou que as primeiras representavam 11,8% das 

causas básicas dos óbitos, enquanto as cardiovasculares 32,1%. Esta constatação retratava 

categoricamente a transição epidemiológica apontada desde o início da década de 1970.  

Contudo a grande importância de seu trabalho esteve no ineditismo em diagnosticar 

outros elementos tão ou mais nocivos do que aqueles indicadores per se. Tornou-se claro que 

determinados pressupostos, essenciais à maneira de pensar os níveis de saúde, transcendiam a 

publicação e/ou reprodução científica de indicadores epidemiológicos sem a profunda análise e 

crítica ao objeto saúde, como podemos inferir a partir da seguinte passagem: “de há muito são 

apontadas limitações para o uso de dados de óbito como indicadores do nível de saúde de 

populações [principais questionamentos:] a) quantificação e avaliação adequadas do nível de 

saúde da coletividade exigem indicadores mais abrangentes e sensíveis, como taxas de morbidade 

e mesmo o uso de "indicadores positivos" do estado de saúde [...]; b) o uso dos indicadores 

tradicionais costuma conduzir a uma análise fragmentada e não contextualizada da realidade 

global, impedindo a compreensão do processo saúde-doença como integrante da totalidade 

social; c)a análise dos indicadores, referidos a uma população geograficamente definida, esconde 

as diversidades e contradições vivenciadas no interior dessa coletividade, entre as classes sociais, 

seja quanto à produção da morbimortalidade, seja quanto aos meios de restauração da saúde” 

(IDEM).   
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Ao final, Barros deixa-nos uma mensagem (e pista) que dimensiona a problemática da 

época: “O panorama das mortes no Brasil é o retrato trágico da condição de existência de grande 

parcela da população e do panorama geral do país, que está a exigir transformações profundas” 

(IDEM).  

Neste quadro, podemos afirmar que encontramo-nos diante de pelo menos quatro 

bifurcações. A primeira delas representada pela transição demográfica: queda da natalidade, da 

fecundidade e da taxa de mortalidade geral. A segunda, representada pela mudança do perfil 

epidemiológico onde as doenças transmissíveis diminuíam e as crônico-degenerativas 

aumentavam. A terceira relativa ao impacto de um novo aparato tecnológico e informacional sobre 

as teorias clássicas; e uma quarta definida pelas forças combativas e transformadoras envolvidas 

no movimento da saúde coletiva.  

A contribuição das pesquisas parasitológicas e de forte cunho biológico não deveria ser 

questionada, em vista dos aportes e instrumentos que trouxeram para a compreensão das doenças 

transmissíveis e infectocontagiosas, como a leishmaniose, a tripanossomose, a malária, a varíola, o 

sarampo, rubéola, brucelose, esquistossomose, febre amarela, tifo e a poliomielite, para citar 

algumas.  

Devemos ter em conta que as transições demográfica e epidemiológica que 

acompanhamos no perfil demográfico brasileiro, foram absorvidas numa conjuntura específica e 

foi desta maneira que a RSP incorporou as reformulações em curso, tendo em conta o material que 

lhe chegava e que passava pelo crivo do conselho editorial recém-instalado.  

Evidentemente não seria possível ter a expectativa de que a revista fosse portadora de 

qualquer síntese do momento, já que não pretendia afastar-se do que apregoava como ciência.  
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Às dificuldades associadas à tarefa que vinha se desenhando, lembremos Mannheim: 

“uma verdadeira síntese não é a média aritmética de todas as diversas aspirações dos grupos 

existentes na sociedade [...] pelo contrário, uma síntese válida deve-se basear numa posição 

política que venha a constituir um desenvolvimento progressivo, no sentido de reter e utilizar boa 

parte das aquisições culturais e energias sociais acumuladas na época anterior. Ao mesmo tempo, 

a nova ordem deve permear os mais amplos setores da vida social, deve adquirir raízes naturais 

na sociedade, a fim de colocar em ação o seu poder de transformação. Esta posição requer uma 

especial vigilância para com a realidade histórica do presente. O ‘aqui’ espacial e o ‘agora’ 

temporal de cada situação devem ser considerados no sentido histórico e social e sempre 

lembrados a fim de, em cada caso, se determinar o que já não é necessário e o que ainda não é 

possível” (MANNHEIM, 1968, p. 179).  

Neste ponto de argumentação, a transição de um quadro epidemiológico dava 

indicações de mudanças sociais ao mesmo tempo em que retratava a perspectiva de uma saúde 

associada também a mudanças comportamentais e de conduta, particularmente com relação às 

questões de hábitos alimentares, atividades físicas, relacionamentos afetivos e vida social.  

Um exemplo poderia ser oportuno para dimensionarmos os entraves que surgiam ao 

limitarem o campo de investigação. É caso da necessidade na interlocução possível entre o 

individual e coletivo. Esse aspecto ficou bastante claro em abordagens que estreitavam demais as 

variáveis de trabalho, como mostram os percalços às ações preventivas frente a um impasse 

epistemológico entre psicologia comunitária e a clínica de Mejias (RSP, Volume 18, Número 2, 

1984). Enquanto isso, outras doenças transmissíveis surgiriam, como foi o caso da AIDS 

(Acquired Immuno Deficiency Sindrome ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – SIDA) e a 

taxonomia ganhava uma nova espécie: a FSP descrevia o Culex (Melanoconion) ribeirensis, da 

região meridional do Brasil nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro (RSP, Volume 19, 

Número 2, 1985). 



96 

 

Um dos primeiros artigos que dava conta da AIDS surgiu em 1984 na seção de notícias 

da RSP (Volume 17, Número 4) anunciando uma nova, séria e grave doença daquela atualidade: 

“Há algum tempo revistas médicas estrangeiras, quase que exclusivamente as norte-americanas, 

começaram a publicar notas, trabalhos e comunicações a respeito de ocorrências de algumas 

doenças que apresentavam uma gravidade não habitual quando acometia homossexuais e viciados 

em drogas. Há meses a imprensa leiga, principalmente tradicionais revistas e jornais estrangeiros 

e, mais recentemente, a imprensa brasileira, passaram a noticiar o fato [...] A SIDA é uma doença 

que ocorre quando a exposição a um agente transmissível resulta na supressão do sistema 

imunológico e aumenta a susceptibilidade a doenças que se tornam muito graves" (IDEM). 

Assim como se tratou, pela primeira vez no decurso da RSP, de uma nova doença 

infectocontagiosa, num mesmo momento tratou também do primeiro artigo da importância da 

atividade física no combate às DCNTs (coronariopatias) com Bestetti e Santos (RSP, Volume 18, 

Número 4, 1984) do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da USP.  

A transição epidemiológica no contexto nacional se mostrou com maior clareza a partir 

da metade da década de 1960, caracterizada pelo início da inversão que se veria aumentar na 

pirâmide etária ao longo dos anos seguintes. Lentamente as publicações acompanharam estas 

mudanças num movimento de deslocamento do eixo central (ou enfático) com base nas temáticas 

publicadas.  

Os artigos com forte ênfase no componente biológico começaram a rarear timidamente 

e em seu lugar ascenderam aqueles que facilitavam ou pressupunham o intercurso e comunicação 

entre disciplinas, permanecendo a epidemiologia como subárea mais frequente, pelo menos até o 

final da década de 1990. 
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Entre os anos de 1985 e 1990, paralelamente à injeção de financiamento por parte da 

reitoria da USP, a produção da RSP pareceu ter dado um salto quantitativo e qualitativo em várias 

direções: recebeu formulações mais apuradas da matemática em relação às questões da saúde; 

divulgou artigos portadores de uma visão mais ampliada do processo saúde-doença; esclareceu as 

contribuições da área social e de planejamento; disponibilizou espaço para países que ainda não 

tinham visibilidade na revista (Chile, Holanda, Argentina, Colômbia, Equador, Cuba, Canadá, 

França e Japão); editou a primeira matéria no formato bilíngue (português-inglês em 1986); 

permitiu o debate em torno de assuntos epistemológicos relacionados à própria linha editorial da 

revista (como o questionamento das bases científicas do paradigma mecanicista). Foi possível 

notar uma articulação entre os assuntos dos artigos ao mesmo tempo em que a diversidade 

apontava possíveis pressões na direção de um olhar mais amplo no objeto saúde. O fato é que essa 

gradual expansão estava alinhada à produção científica internacional, particularmente entre os 

cinco últimos anos desta fase que analisamos (1985-1990). Terá sido uma tomada de decisão 

afetada pelo movimento da saúde coletiva? 

Identificamos que Silva (RSP, Volume 19, Número 1, 1985) aprofundou o estudo sobre 

a relação crescimento urbano e doença, exigindo reflexões mais verticalizadas à compreensão da 

rede de causalidade na doença de Chagas, ampliando o espectro de atuação da infectologia. Suas 

referências incluíram Rosen, Santos, Engels, Snow, Chadwick e Durkheim – este, pela primeira 

vez na RSP, com uma abordagem que dificultava qualquer separação entre demografia, sociologia 

e epidemiologia. 

Outro trabalho (RSP, Volume 19, Número 4, 1985) tratou da participação de equipe 

multidisciplinar com a presença de Walter Leser (Escola Paulista de Medicina) e, por conseguinte, 

de suas experiências nos indicadores de saúde e planejamento familiar; ideias e ideais que tiveram 

início em 1969, ano em que Leser assumia o cargo de Secretário Estadual da Saúde e promovia 

uma considerável reforma no órgão.   
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Citamos, exemplarmente, suas contribuições concretizadas em 1975, no Projeto 

conhecido como RENUMI, trazido na época por Magid Yunes e patrocinado pela Fundação Ford, 

envolvendo tocoginecologia, pediatria e medicina preventiva.  

Sinal dos novos tempos foi também a contribuição de Ignez Martins e cols (FSPUSP) 

que tratou da determinação biológica e social da doença, com suporte em Laurell e Breilh (RSP, 

Volume 21, Número 2, 1987). Novas perspectivas se avizinhavam, ilustradas pelos seguintes 

temas: aspectos sociais do envelhecimento (Veras e cols - EPM -, Volume 21, Número 3, 1987); 

debate sobre as desigualdades numa abordagem etnoepidemiológica (Rocha - USP R.Preto - 

Volume 23, Número 5, 1989); inter-relação entre nutrição e política (Monteiro e cols -  FSPUSP -, 

Volume 23, Número 5, 1989) entre outros. 

Ao final de 20 anos de existência, a RSP continuava em sua obstinada e sistemática 

busca de excelência em divulgar o conhecimento produzido na área da saúde pública. Decorrido 

este período, seus editores a reconheceram “como um dos mais importantes periódicos 

especializados no campo da saúde pública [...] de abrangência nacional, e não apenas mais uma 

revista de uma escola” (RSP, ANDRADE E FORATTINI, Volume 22, Número 3, 1988).  

Neste período foram publicados 218 trabalhos nos 24 fascículos, num conjunto de 

2.215 páginas impressas. A distribuição de seções foi predominada pela exposição de artigos 

originais (75,7%) além dos quais a RSP publicou 148 páginas com resenhas, editoriais, notas 

epidemiológicas, incluindo oito artigos publicados em inglês e quatro em espanhol.  

 Com 17 bases de dados e fontes bibliográficas indexadas, expandiu–se no meio internacional, 

aumentando o intercâmbio entre autores e leitores (IDEM).   
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O quadro que pretendemos expor mostra uma revista inclinada à abertura e propagação 

de temas variados, ainda que este objetivo tenha sido ponto de intervenções editoriais, contrária à 

disseminação de conteúdos distintos da “especialidade da saúde pública”, restringindo a 

publicação de artigos que não fossem congruentes com a linha política e de divulgação do 

periódico. Contudo há de se indagar sobre “especialidade e generalidade” que compõe tal campo 

de conhecimento. Para este propósito, o comitê editorial lançou mão de normas que contribuíssem 

para a filtragem de artigos, estabelecendo travas condizentes com as perspectivas normatizadoras 

do grupo editorial de revisores e assessores. Não cremos que essa nossa afirmação constitua uma 

crítica a esta ou aquela decisão, mas antes uma constatação que, a princípio, caracterizava a 

ocupação dos relatores e normalizava os periódicos respondendo aos anseios do perfil desejado.  

Em fascículos únicos, era possível acessar, ao mesmo tempo, estudo de fungos e 

isolamento de leveduras; antropologia dos hábitos alimentares; doenças do cão e ocupacionais lado 

a lado com a política de descentralização na saúde, ética e sociologia médica (RSP, Volume 22, 

Número 3, 1988). Sobre esta questão, comentou Andrade, redatora-secretária e membro da 

comissão de publicações: “esta característica tem sido discutida na Comissão de Publicações [...] 

algumas soluções já foram apresentadas, inclusive a possibilidade de se estabelecer política de 

publicação mais restrita, tornando-a, por exemplo, revista dedicada a assuntos da área de 

epidemiologia em decorrência da tendência que vem se delineando. Mas, chega-se sempre à 

conclusão de que, para a Saúde Pública no Brasil, ainda temos que ter "revistas generalistas" que 

alberguem a produção da área. O que se tem procurado fazer é melhorar a qualidade do que é 

produzido, através de processo sistemático de avaliação dos trabalhos com a colaboração de 

especialistas de reconhecida experiência” (Volume 22, Número 3, 1988). 

As perspectivas de ampliação do horizonte do “pensar e praticar” a saúde parecia viver 

um grande ritual de passagem. Marcado pelo amadurecimento de longo período de debates, o 

objeto saúde pode ser observado a partir de novas perspectivas.   
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A tradução inequívoca desta constatação é resumida pelo imenso lastro e cabedal 

formado na trajetória desta década de 1980 a 1990, e de outros saberes constituídos por 

predecessores que iluminaram o caminho para a construção de um sistema mais justo, democrático 

e universal, conforme apontaram os resultados da VIII Conferência Nacional de Saúde.  

E, ao que tudo indicava no discurso de Candeias (RSP, Seção Cartas, Volume 22, 

Número 4, 1988) dois meses antes da promulgação da 8ª Constituição Brasileira, a contribuição da 

FSP ocorreu na formação e qualificação de opinião e de recursos humanos, participando dos 

avanços obtidos: “a 8a Conferência Nacional de Saúde marcou o início de um amplo processo de 

transformações no Sistema de Saúde do país. Dela decorrente, a Reforma Sanitária passou a 

representar a síntese de todas as recomendações e propostas apresentadas em turbulentos debates 

de representação nacional, fundamentada no processo de municipalização e em novos tipos entre 

os setores público e privado. Como órgão formador, a Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo tem sido responsável pelo treinamento de grande parte dos recursos 

humanos do setor saúde” (RSP, Volume 22, Número 4, Agosto de 1988). 

Havia preocupação com as competências que os educadores da saúde deveriam possuir, 

e que já era aventado há quatro anos antes da promulgação da Constituição Federal; “com vistas à 

manutenção da unidade profissional no novo sistema de saúde, mediante a identificação e 

discussão dos padrões mínimos da prática educativa. Esta idéia inicial, nos anos de 1984, 1985 e 

1986, recebeu amplo apoio da Diretoria da Faculdade de Saúde Pública e dos então Secretários 

da Saúde do Estado e do Município de São Paulo, por reconhecerem, nela, uma proposta concreta 

e de interesse operacional imediato” (IDEM).  

Assim, compreendemos a maneira com que a RSP reconheceu sua presença junto ao 

desenrolar dos debates sobre o movimento da reforma sanitária que expusemos anteriormente, 

contribuindo com a sua missão formadora e transformadora de recursos humanos.  



101 

 

 Durante os debates que citamos, sustentou, por exemplo, a descentralização (municipalização, por 

exemplo) e um novo formato da relação público-privado na saúde.  

O final da década trouxe reflexões e avanços que transformaram a realidade do país. A 

RSP, num cenário de inúmeras mudanças, atualizou seu regimento e regulamento (RSP, Volume 

23, Número 1, 1989), reformulou seu grupo de especialistas nacionais e estrangeiros com o 

objetivo de assessorar o conselho de editores, além de especialistas ad hoc convidados. O 

Regimento tomou por base os regulamentos do International Committee of Medical Journal 

Editors intitulado Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals (the 

Vancouver style). O descritores ocuparam  o lugar dos unitermos e, a partir de 1990, a qualificação 

da pesquisa tornou-se muito presente no discurso editorial, em parte devido à busca de maior 

simetria e nivelamento perante um maior intercâmbio com instituições internacionais.  

As contribuições que finalizam este período mostraram tendências e temas dos mais 

abrangentes e que integrariam abordagens compatíveis com um perfil variado e inclusivo. Alguns 

destaques podem exemplificar esse momento emblemático. Em uma das resenhas, por exemplo, 

Witt (Volume 23, Número 2, 1989) resumiu a contribuição de Conrad e Rochelle, que concebiam 

uma sociologia médica ampliada de modo a abranger uma sociologia da doença e da saúde.  

Dallari - num momento pré-constitucional e oportuno - apontou para o fato da criação 

da disciplina de direito sanitário, que entendia a saúde como bem coletivo e comprometia o Estado 

a assumir suas responsabilidades na promoção, na proteção e na recuperação da saúde da 

sociedade (RSP, Volume 22, Número 1, 1988).  

O trabalho de Oliveira (Volume 23, Número 3, 1989), na esteira da implantação do 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), discutiu a regionalização.  

 



102 

 

Carandina e Magaldi do Departamento de Medicina Legal e Medicina em Saúde 

Pública da Universidade Estadual Paulista (UNESP Campus de Botucatu) abordaram a percepção 

da doença considerando como referenciais Loyola, Donnângelo e Boltansky (Volume 23, Número 

3, 1989). Rocha e cols do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo trataram do cuidado/atendimento em saúde e das 

desigualdades sociais, considerando como obras referenciais os escritos de Donnângelo e Laurell 

(Volume 23, Número 5, 1989). Estes dois últimos trabalhos se apresentaram com forte matiz 

etnoepidemiológica. 

Notemos como os editoriais acusavam os posicionamentos de cada momento da revista. 

Um sinal exemplar inequívoco desta premissa encontra-se no editorial de 1990 onde foram 

apresentados prós e contras da teoria ecológica da doença, um deles exposto na passagem: 

“encontra-se em andamento [...] a tentativa um tanto maniqueísta, de combater a teoria que parte 

do conceito ecológico de saúde. Como se sabe, este a concebe como sendo o estado de perfeita e 

contínua adaptação do homem ao seu ambiente [...] partem da premissa de que ‘o ecológico está 

limitado ao componente físico-biológico do ambiente no qual vive o homem’. Com isso, pretende-

se acusar os estudos epidemiológicos até agora praticados de, em sua maioria, terem cometido a 

imperdoável falta de ignorarem, em boa medida, os determinantes sociais da doença”. (RSP, 

Volume 24, Número 2).  

O posicionamento de Forattini mostrou a fundamentação da epidemiologia que a 

editoria acreditava e, nessa sua justificativa, não podemos nos furtar em reconhecer uma insinuante 

presença dos fundamentos da Escola de Chicago¹ no conceito ecológico de saúde apontado pelo 

editor.   

 ¹Entendemos por Escola de Chicago a um conjunto de trabalhos e pesquisas desenvolvidos na Universidade de 

Chicago (EUA) iniciados no Século XX cujo espírito fundante baseava-se predominantemente em um pragmatismo 

acerca dos problemas urbanos. Foi uma das pioneiras na sociologia norte-americana desenvolvendo métodos originais 

de pesquisa sociológica utilizando-se de conceitos ecológicos e etnográficos a partir de uma reinterpretação e 

aplicação das teorias totalizantes europeias.  
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A convivência de uma saúde pública ancorada em uma epidemiologia biológico-centrada, em 

contraste com uma saúde coletiva em ascensão, militante e articulada politicamente com os 

movimentos populares, indicaria embates sobre os modelos de explicação da doença que desse 

suporte aos discursos de validação de cada segmento e, muitas vezes, exigiria posicionamentos 

tanto de um lado como de outro.    

Estas “apresentações”, longe de quimeras abstrações ou vaidades, denotavam 

delimitação territorial que se julgavam obrigatórias pelos problemas presentes e como medida da 

(re)afirmação dos critérios de validade e verdades científicas pertencentes a cada corrente de 

pensamento. A epidemiologia, amparada pela matemática e estatística, assegurava sua posição de 

núcleo central, lócus conveniente, oportuno e propício à referência de ambas as correntes. Mas, 

acreditamos que haveria de existir diferenças entre os caminhos propostos, caso contrário porque a 

necessidade de justificar esse ou aquele fundamento concebido ou nomear ou adjetivar o objeto 

saúde de que tratava o bem comum da sociedade, comunidade ou coletividade? Interessante notar 

que esse movimento mostrou preocupações no sentido macro do campo e da área (saúde pública e 

saúde coletiva) e no sentido de discussão da base epistemológica de cada segmento.  

Vários autores trabalharam esta questão (GONÇALVES, 1979; AYRES, 1995; 

PERINE ET AL, 2001; ALMEIDA FILHO, 1989, 1990, 1992; SUSSER & SUSSER, 1998; 

SMITH AND EBRAHIM, 2001; BARATA 2005) e refletiram sobre a ideia de uma recorrente 

sistematização dos “laços afetivos, tortuosos e de eterno vínculo” entre a epidemiologia e a saúde 

pública, o que incluía uma ação coordenada de ajustes, denominações e explicações sobre as 

características da primeira, enquanto disciplina fundamental aos propósitos da segunda, em função 

do grau de amplitude que se desejasse debruçar o olhar investigativo sobre o processo saúde-

doença, tanto na clínica e no indivíduo como nas ações voltadas para os grupos e coletivos 

humanos.  
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Então, na mesma medida em que a questão se entrincheirava no conceito de “saúdes” – 

em contraposição ao conceito de “a saúde” – ampliava-se igualmente o debate sobre 

“epidemiologias” – em contraposição ao conceito de “a epidemiologia” - como resposta a esta 

quase angustiante e existencial dúvida da falta de método e base teórica unívoca que atendesse a 

todas as demandas. Seria a epidemiologia um “camaleão, um “polvo” ou uma “caixa preta” a ser 

desvendada”?  

Forattini se posicionou no editorial de 1990 (RSP, Volume 24, Número 1) cujo título de 

seu artigo “Epidemiologia ou Epidemiologias?” resumia e apontava uma cisão: “é pois evidente a 

tentativa de transformar a epidemiologia, dividindo-a em duas partes. Uma delas; inteiramente de 

ordem social, e a outra apenas como apêndice metodológico da ciência médica. Na primeira, está 

a pesquisa do conhecimento epidemiológico fundamentada na abordagem dos fatores sociais 

mediante a lógica do determinismo e da dialética. Na segunda, como refúgio da teoria da 

causalidade, dá-se ênfase aos fatores relacionados a problemas de ordem clínica”. 

Forattini contribui na discussão do impasse que se colocava e apontou para problemas 

que, talvez visionariamente, pressentisse e vislumbrasse a partir de sua perspectiva acadêmica. As 

correntes vizinhas se “acotovelavam” como a requerer espaços de visibilidade e ação. Entendemos 

este aparente incômodo como salutar na medida em que incitava a reflexão sobre não só o que se 

fazia como “o porquê se fazia como fazia”.  Neste estrito sentido, ao admitir-se a epidemiologia 

como disciplina capaz de lidar e dar conta dos inúmeros modelos de análise da realidade - 

inclusive o modo causa/efeito - buscava-se reconhecer com mais exatidão sua aptidão frente aos 

chamados fenômenos epidêmicos, fatos estes presentes na etimologia de epidemiologia.    

   

 



105 

 

Mas o ideal nascido das transformações no âmbito da medicina social resistiria à 

delegação deste poder sobre a saúde à outra ciência ou representante-invasora disciplinar qualquer. 

Ao desenvolver-se como prática necessária e aplicada, a epidemiologia passou a responder 

satisfatoriamente àquela responsabilidade de legitimar-se entre as ciências da saúde “e a profissão 

médica seria o grupo mais adequado para usar este instrumento” (ROSEN, 1983, p.50).  

Considerada como uma ciência social por Rosen, a medicina seria então, desde a 

metade do século XIX, autorizada a se apresentar como uma conveniente fundamentação 

conceitual disposta a envolver a saúde social por meio de programas de ação e intervenção. De 

modo que o que se pensava ser uma vaga utopia, tornava-se um princípio básico e ideológico de 

interesse societário direto. Na esteira desta concepção, alinharam-se as noções da importância das 

condições sociais e econômicas – que deviam ser submetidas ao crivo científico – e que os 

procedimentos levados a cabo para promover a saúde e debelar as doenças deveriam ser tanto 

sociais como médicos (IDEM, p. 52).  Entendida como máxima iluminista, a medicina se colocaria 

como uma política social e a política como uma medicina da sociedade (AYRES, 1995, p.28).  

Tomando como ponto de partida a incursão da epidemiologia no tempo - falamos então 

de tempos históricos e tempos epidemiológicos - esta não se furtou em apropriar-se das 

descobertas das áreas básicas. Com efeito, soube abastecer-se no e do conjunto de conhecimentos 

que se produziam em cada momento histórico, certificando-se de que, se submetida à verificação 

de sua consistência teórica, teria à disposição “as verdades fundamentais oriundas de outras 

disciplinas básicas da saúde, como as ciências biológicas, fisicoquímicas etc” (IDEM, p.28). 

Na época do editorial de Forattini “Epidemiologia ou Epidemiologias ?” (1990), havia 

10 anos de fundação da ABRASCO, que capitalizou boa parte (se não a totalidade) do debate 

contemporâneo da/na saúde coletiva. E a questão da identidade científica da epidemiologia estava 

então posicionada.  
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Ayres (1995, ps. 29 e 30), contextualizado nesta discussão, já indicava que “o 

aparecimento recente de diversos qualificativos para a epidemiologia, como epidemiologia 

“clássica”, “ecológica”, “social” ou “crítica”, não é outra coisa senão o indício da importância 

dos embates políticos da saúde na procura de um perfil epistemológico adequado às tarefas que 

está socialmente investida esta ciência”.    

Assim, antes mesmo de reconhecer a epidemiologia como uma prática à procura de um 

método, essa falta de horizonte em posicioná-la de maneira inequívoca indicou a necessidade de 

atualizações que se situavam na fronteira de definição de um objeto claro e que, daí, decorreria 

uma provável identidade, determinando uma “impressão digital” que ainda restasse possível.  

Mas seria esta uma constatação – assim – tão evidente? Canguilhem, em seus “Escritos 

sobre a Medicina” (2005), ocupou-se em criticar a matematização das doutrinas informes. Ao 

referir-se à passagem de Kant¹, Canguilhem permitiu a apreciação da saúde como um objeto fora 

do campo científico ao enunciar que “não há ciência da saúde [...] e saúde não é um conceito 

científico, é um conceito vulgar. O que não quer dizer trivial, mas simplesmente comum, ao 

alcance de todos” (IDEM, p 37).  

A questão central que atravessava o debate nos primórdios da construção do campo da 

saúde coletiva passava pela inevitável relação entre – ao menos – duas epidemiologias: uma 

representante de setores mais conservadores e outra mais arrojada representante das forças 

reformadoras da saúde coletiva, ambas prestando contas a uma “weltanschauung”. E tudo leva a 

crer que essa relação se estabeleceu num clima tenso e vibrante, capaz de não isentar a 

epidemiologia da responsabilidade que criava ao identificar desafios e problemas que ela mesma 

diagnosticava na dimensão coletiva da saúde, exigindo posicionamento crítico sobre seus objetos e 

metodologias. 

¹ “a ausência do sentimento (de estar doente) não permite ao homem expressar que está bem, a não ser dizendo que vai bem em 

aparência”. 
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Como bem nos aponta Ayres (1995, p. 29) “quanto mais necessária e presente se faz a 

epidemiologia, mais as dimensões negadas de seu objeto, ocultadas sob as reduções impostas por 

sua formalização científica, cobram expressão. Quanto mais consolida sua centralidade no 

pensamento sanitário, maiores poderes e responsabilidades recaem sobre este conhecimento”.  

Hoje, quase 20 anos após estes intensos debates, será que ainda nos perguntamos sobre 

a falta que nos faz uma teoria, e que esse possa melhor definir inequivocamente a epidemiologia? 

Pensamos que neste campo de embate, “pensar” antes a epidemiologia – em termos de seus corpos 

axiológicos - poderia ser uma saída promissora em comparação ao “fazer” epidemiologia. Talvez 

aí resida alguma chance de alentarmos nossas inquietações e avançarmos na compreensão de seu 

estatuto e propriedades.  

Como vimos, pensar a epidemiologia significava pensar em termos das perspectivas do 

biológico e do social, e perpassaria, certamente, aspectos ligados às encarniçadas disputas entre as 

abordagens qualitativas e quantitativas entre outras questões relevantes. Igualmente, serviria de 

marco fundamental para evitar-se a mera reprodução de conceitos e práticas, além de constituir 

material de reflexão constante e de vigilância epistemológica¹ sobre as bases em que repousam 

seus construtos teóricos. Se o entendimento de Forattini às “epidemiologias” significava que elas, 

em seu conjunto, resumiam-se numa ciência médica, cujo objeto encontrava-se definido nestes 

termos, então uma barreira quase intransponível impediria avançar na investigação desse 

confronto. Até porque ao nos aproximarmos de um objeto pretendido, não o vemos exposto diante 

de nossos olhares investigativos, pronto, dócil e solícito à sua descoberta e prestativo à revelação 

dos seus segredos.  

¹ Recordemos o termo usado por Bourdieu como: “o cuidado permanente com as condições e os limites da validade de técnicas e 

conceitos”. http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n1/v40n1a03.pdf, acesso em 31/10/2014. 

 

http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n1/v40n1a03.pdf
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A teoria, o método e a técnica, estudados na dimensão ontológica, servem de tutores no 

caminho do pesquisador. Sem dúvida são elementares, mas com cautela devemos ampliar nossa 

perspectiva de conhecimento sob a pena de reforçarmos o peso do mito científico e seus 

paradigmas constitutivos que mais apartam do que conciliam a compreensão do que fazemos em 

nossas ações e pesquisas.  

Em outras palavras, discutir a epidemiologia apenas pelo viés de seu objeto parece-nos 

estreitar as possibilidades de conhecimento, dado que o “objeto de uma ciência nunca o é a priori, 

mas delimita-se enquanto tal a partir de uma certa perspectiva de investigação. Analogamente, 

uma teoria também não existe por si só, esperando um objeto que se lhe ofereça ao conhecimento, 

mas resulta de experiências concretas que a fazem surgir como possibilidade” (AYRES, 1995, p. 

30) 

Gomes e Silveira (2012, p. 163) alertam para a falta que faz uma teoria, sem renunciar a 

relação entre o que se descobre enquanto teoria e como ela se dá no encontro com seus objetos, 

lembrando que o esforço do pesquisador “está dirigido para o objeto, mas não é ele que comanda 

o processo da sua própria inteligibilidade. O que propicia seu conhecimento está fundado na 

teoria posta em ação, na teorização. Em outras palavras: a realidade só se torna objeto como 

termo da relação, como coisa pensada, como fato científico, como fato construído, nessa relação 

com a teoria e com aquilo que ela explica ou interpreta”.  

Resta-nos lembrar que a identificação de um objeto de estudo pode ser apreciado no 

contexto de seu desenvolvimento espacial e temporal, propiciando que a metodologia escolhida se 

encarregue de uma tripla função: a de dar conta do objetivo pretendido, a de conciliar acomodação 

necessárias no itinerário ou desenvolvimento do trabalho e a de não permitir o escamoteamento – 

esse sim desastroso - entre o enunciado, a teoria e o método.  
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Finalmente, entendemos que uma abordagem justa incluiria pensar a identidade da 

epidemiologia a partir da esfera de determinação de que ela se ocupa, conforme nos aponta 

Almeida Filho (1989).  

Tomados em sua essência, o período que abrange o nascimento da RSP até o final da 

década de 1980 foi profícuo na exposição de conceitos e teorias que tentaram compatibilizar as 

diversas contribuições que se situaram nas áreas mais expressivas do campo.  

Notemos que conceitos como risco, fatores de risco, determinação socioeconômica, 

transição, perfil e padrão epidemiológicos, operacionalização de classes sociais foram discutidos e 

ampliados neste período. Sobre estes assuntos, gostaríamos de nos deter um pouco mais, sobretudo 

aos conceitos de risco e da transição epidemiológica: o primeiro decorrente do paradigma 

preventivista e o outro atrelado a heterogeneidade estrutural brasileira. 

A primeira citação do conceito de risco surgiu na RSP por volta de 1972. Um dos 

primeiros trabalhos a utilizar-se desta noção foi o de Ciari Júnior & Almeida da Disciplina de 

Higiene Materna do Departamento de Prática de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da 

USP (RSP, Volume 6, Número 1, 1972) acerca do risco gravídico, assunto retomado em 1975 por 

Almeida e cols na dimensão da gestação de alto risco (RSP, Volume 9, Número 3). 

No mesmo volume, Nogueira e cols publicaram “Asbestose no Brasil: um risco 

ignorado” num trabalho conjunto entre o Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de 

Saúde Pública da USP e o Laboratório de Provas de Função Pulmonar do Instituto de Pneumologia 

da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 

Para entendermos como o conceito de risco foi tomando corpo dentro da epidemiologia, 

é necessário voltar um pouco no tempo e compreender estas necessidades dentro do contexto 

histórico e espacial no exato momento em que o conceito de risco foi sendo estabelecido, usado e 

reproduzido.  
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Para Almeida Filho (1986), na década de 1950, os programas de pesquisas dos 

departamentos de epidemiologia experimentavam “febrilmente novos e aperfeiçoados desenhos de 

pesquisa. A partir daí, estabelecem-se as regras básicas da análise epidemiológica, sobretudo 

pela fixação dos indicadores típicos da área (incidência e prevalência) e pela delimitação do 

conceito de risco”.  

Fletcher (2006) analisou a questão do risco em dois momentos: um olhando o passado e 

outro o futuro. Para um ou outro caso, a modelagem e seus respectivos delineamentos incluíam os 

estudos dos fatores de risco que contribuíam potencialmente ao aparecimento de morbimortalidade 

ou a explicavam, em termos das relações sem as quais os agravos poderiam não ter ocorrido. 

Portanto, a regra depende do cálculo destas associações – obtido a partir de ferramentas oriundas 

da probabilidade e estatística.  

Olhando para o futuro de uma dada população, devemos responder à seguinte pergunta: 

“qual é a contribuição de um fator de risco para as taxas globais de doença em grupos de pessoas, 

ao invés de em indivíduos?”  

Olhando para o passado, a pergunta deveria ser alterada: com base nos achados de um 

determinado grupo (seja em coorte, caso-controle ou mesmo a prevalência de um determinado 

agravo), qual a chance – ou probabilidade – que certo grupo de pessoas possuiria de contrair 

determinada doença, dado que foram ou não expostas. Desta maneira era (e é) possível calcular um 

risco absoluto, um risco atribuível ou um risco relativo.   
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O modo de raciocinar prevalente neste cenário articulava-se “ao redor do conceito de 

risco, enquanto ‘determinante’ da probabilidade de aparecimento/desenvolvimento de doenças e 

agravos à saúde em populações humanas, valendo-se de uma orientação empiricista, indutivista e 

positivista, semelhante àquela existente na disciplina desde o século XIX, ou da orientação 

‘renovada’ pelo racionalismo lógico substituindo os processos indutivos e verificacionais pelos 

procedimentos dedutivos e refutacionais, sem que, entretanto, essa substituição signifique o 

privilégio da teoria e, portanto, do objeto na construção científica” (BARATA, 1998).  

A questão que se colocava ao debate era que à mera reprodução deste mecanismo se 

contrapunha a reflexão sobre as limitações de algumas interpretações. Uma delas ficava por conta 

de um questionável controle sobre variáveis dos chamados fatores de risco e outra em função da 

série de potenciais vieses de confundimento.  

Assim, nem sempre haveria concordância e segurança “em reconhecer, quanto mais de 

confirmar, a associação entre exposição e as doenças” (IDEM, p. 101). A segunda limitação 

levava em conta os vieses (erros sistemáticos) de aferição, de seleção e de confusão.  

Ao que tudo indica, o conceito de risco possuiu trajetória longa e acompanhada de 

polêmica e contradições na construção de seu sentido – e entendemos – na sua apropriação entre as 

décadas de 1970 e 1990. Segundo Almeida Filho (2006) o conceito de risco foi inaugurado em 

1921 pela publicação de William Howard Jr., professor de biometria da Escola de Higiene e Saúde 

Pública da Universidade John Hopkins.  

Nesse artigo, “o conceito já se apresentava com um espantoso grau de formalização 

heurística e matemática, pois destinava-se a ‘medir’ especificamente as forças de morbidade e 

mortalidade. Os termos do risco assim determinado são normalmente expressos em coeficientes ou 

taxas indicando proporções entre o número de afetados e o número de expostos”.  
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A matemática teve função estruturante na fase de constituição da epidemiologia – antes 

da II Guerra Mundial – passando, logo após, para uma função validante da investigação dos riscos 

(AYRES, 1997). 

Tomado enquanto percepção, o risco foi tema de Mosteller e Noge; Edwards; 

Davidson; Suppes; Siegel; Coombs e Pruiit; Von Neumann e Morgenstern & Savage e Slovic. 

Muitos trabalhos se basearam na psicologia cognitiva e deram sustentação para o desenvolvimento 

do conceito frente à necessidade das pessoas construírem estratégias e significados para um mundo 

incerto (SLOVIC, 1982, p. 84).  

Slovic concordava que, a despeito de vários estudos sistemáticos, replicáveis e 

potencialmente importantes, a questão do risco ainda era incerta, visto as dificuldades em entender 

as relações estatísticas que não conseguiam efetivamente traduzir julgamentos, ações, intuições, já 

que risco poderia significar coisas diferentes para as pessoas e nem sempre seus julgamentos 

tinham a ver com estimativas de taxas de mortalidade ou morbidade.  

Assim, nos é possível reconhecer que a discussão sobre risco envolvia desdobramentos 

que extrapolavam as simples quantificações nas abordagens epidemiológicas de então. E a 

presença deste conceito foi massiva e expressiva no período que engloba o nascimento da RSP 

(1967) até o final da década analisada neste capítulo (1991). Época, por sinal, em que se registrou 

um maior acesso à tecnologia computacional e a pacotes estatísticos, facilitando a análise de risco 

por meio de bancos de dados superpopulosos – antes de difícil acesso, uso e controle.   

Uma consequência desta nova possibilidade foi o que o psicólogo norueguês 

Skolbekken chamou, em 1995, de “epidemia do risco”, depois de uma revisão apurada da 

literatura, considerando o período de 1967 a 1991 nos países escandinavos e anglo-saxônicos.    
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Castiel (apud ALMEIDA FILHO, 2001, p.774) sustenta a noção de risco como 

“proteiforme”, isto é “pode envolver vários aspectos: econômicos (desemprego, pobreza), 

ambientais (vários tipos de poluição), relativos a condutas pessoais (modos “impróprios de se 

alimentar, beber, exercitar”), interpessoal (maneiras de estabelecer e manter relações amorosas e 

relações sexuais) e criminal (eventos ligados à violência urbana). Todos estes riscos fermentam, 

miscigenam-se e derramam-se dentro da realidade cultural, tornando-se signos e símbolos”.  

Aliás, usando metáforas e trocadilhos, o autor considerou a possibilidade de traçar um 

paralelo entre risco (risky) e arriscar (frisky), bem ao modo indisciplinado de arriscar-se a viver ao 

sabor da vida. Não deixamos de reconhecer o valor dado ao conceito, mas nos vemos com certas 

inquietações com relação a certas modelagens que, embora justificadas, não contemplam o total da 

experiência possível frente a uma situação social de risco ou vulnerabilidade.  

Ruffino-Netto (Volume 11, Número 2, 1977) acena também para potencialidades e 

limitações do conceito. No seu artigo ele explora os riscos de infecção de tuberculose e, via 

modelagem matemática, equaciona o problema em função do número de pessoas livres de 

infecção, da taxa de infecção, da taxa de morbidade e do tempo.  

A unidade conceitual do autor pode ser resumida na passagem: “assim, o risco de 

infecção é importante para o planejamento de uma política de controle. Antes de qualquer 

programa de controle em um país é fundamental determinar o nível da taxa atual de infecção e o 

que é mais importante, sua tendência. Se a taxa de infecção tuberculosa está diminuindo em 5% 

ou mais anualmente, deve-se continuar o programa atual de controle; caso contrário, deve-se 

reconsiderá-lo ou intensificá-lo [...] No presente trabalho pretendemos apresentar alguns modelos 

que tentam definir ‘estados’ dentro da história natural da tuberculose e quantificar a dinâmica do 

seu relacionamento. Nessa busca do relacionamento dinâmico entre os ‘estados’, proporemos 

também um novo caminho para o cálculo do risco de infecção” (IDEM).  
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Ruffino-Netto, não descartou a possibilidade de limitação desta formulação ao entender 

que “o modelo como ‘representação simbólica da vida real’ deverá ser o mais simplificado 

possível para ser tratado de forma lógica. Evidentemente, para ser representativo da vida real, 

necessita estar ajustado à realidade, ou seja, a distância entre sua previsão e a realidade deverá 

ser mínima possível; sabemos que nem sempre isto é atingido e antes da aceitação destes modelos 

é necessário submetê-los a um teste do quanto os mesmos são realmente preditivos” (RSP, 

Volume 11, Número 2, 1977).  

A recorrente apreciação destes termos sugere uma matematização da epidemiologia, em 

grande parte justificada pelos inúmeros trabalhos apresentados e pela bibliografia de referência que 

atendem a uma determinada e específica necessidade epistemológica.  

Como nos apontou Almeida Filho (1986), nesta década, “para a epidemiologia, a 

matemática serve ideologicamente como um poderoso mito de razão, indispensável para o 

conforto com a ‘experiência clínica’ ou a ‘demonstração experimental’ enquanto supostos 

fundamentos da pesquisa médica. Resulta que, afinal, os epidemiologistas também se afirmam 

como metodólogos da investigação na área médica, abrindo a possibilidade de uma 

‘epidemiologia clínica’ regredida à negação do caráter social da disciplina”.    

Entendemos que o conceito de risco proporcionou avanços e conquistas no campo da 

saúde pública e coletiva. Exemplos de sofisticação matemática na análise de risco e seus 

desdobramentos não nos faltam. Um deles pode ser visto no artigo de Paes (RSP, Volume 19, 

Número 3, 1985) que avaliou a magnitude de incidência de alguns grupos de causas de morte, 

segundo a probabilidade de morte, sobrevivência e esperança de vida para uma população do 

Recife-BR no contexto do que ele chamou de “riscos competitivos”.  
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O trabalho de Ruffino-Netto, que aludíamos anteriormente, e este de Paes, tentavam 

colaborar na resolução de parte dos problemas associados à grave situação evidenciada pelo padrão 

e perfil epidemiológico com base nos principais indicadores de morbimortalidade no Brasil. Neste 

mesmo período (década de 1970-1980) os agravos se insinuavam entre si, engendrando uma 

miríade de comorbidade, como as doenças crônicas ganhando terreno e competindo com as 

remanescentes e persistentes doenças infectocontagiosas.  

De maneira que consideramos oportuno, nesse momento, analisar o segundo aspecto 

que tem a ver com a transição epidemiológica. Aqui nos deparamos com dois profundos debates: 

um deles procurava entender com mais precisão os elementos constitutivos de uma transformação 

do perfil ou padrão epidemiológico, onde duas categorias de agravos coexistiam e se expressavam 

de maneiras diferenciadas no contexto social: as doenças comunicantes (transmissíveis), infecto-

parasitárias (DIP) e as doenças crônico-degenerativas não transmissíveis (DCNTs).  

Possas (1989) interrogou as relações entre saúde, medicina e sociedade, assim como o 

fez Donnângelo, Berlinguer e outros que colaboraram e precederam a elaboração da Constituição 

Brasileira em 1988, coordenando grupos técnicos de apoio à comissão nacional da reforma 

sanitária. Propôs uma revisão do conceito de heterogeneidade estrutural como referência teórica 

para a análise da configuração dos padrões epidemiológicos da população brasileira, sem com isso 

assumir uma perspectiva dualista.  

E qual seria a dicotomia que a autora - de nossa perspectiva - superou? A de que 

existiriam duas classes de populações submetidas, ao mesmo tempo, à modernidade e ao atraso 

quando consideradas no âmbito da hegemonia do sistema econômico capitalista. Esta condição não 

seria entendida como uma dicotomia epidemiológica, no momento em que era impossível 

demarcar, no espaço geográfico e econômico, “formas de segmentos diferenciados da população 

abrangida” (IDEM, p.13).  
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Tomando como ponto de partida as especificidades da situação sanitária brasileira, a 

autora traçou as principais características dos novos padrões de morbimortalidade no contexto do 

que ela identificou como modernidade, com um olhar nas condições de um, assim chamado, atraso 

persistente. A partir do estilo, condições de vida e trabalho, ela endereçou crítica ao modelo 

Cepalino¹, baseado fundamentalmente nas distorções promovidas pelo profundo abismo entre as 

economias centrais e as periféricas.  

O trabalho de Possas trouxe um olhar diferenciado e mais abrangente sobre a dimensão 

da heterogeneidade, focando-se nas diferenças estruturais impregnadas na própria realidade das 

economias periféricas, expressas “pelo avanço desigual das formas de produção e de inserção 

social no sistema produtivo no próprio âmbito capitalista” (IDEM, p.136). Sua descrição e análise 

observou a iniquidade resultante do que chamou de capitalismo tardio, propondo uma nova visão 

da heterogeneidade ao denunciá-la imersa na própria diversidade do desenvolvimento das 

economias latino-americanas.  

Toda essa reflexão guardava relação com os padrões epidemiológicos e acabou por 

desaguar na questão do valor heurístico da apreensão do biológico pelo social (ou ao contrário) e 

que pode ser abrangida ou mutilada dependendo do referencial de análise que se usasse para 

esclarecer o conceito de causalidade.  

¹ Relativo à CEPAL: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. 

Defrontamo-nos com um fundamento que esteve presente – enquanto démarche dos 

artigos da RSP – na discussão e debate proporcionados por trabalhos que se baseavam no modelo 

de Leavell e Clark. Aqui também se insere a questão de quanto social ou individual devesse ser 

considerado no peso de cada uma das epidemiologias que a RSP aludia, por conseguinte, 

reforçando a perspectiva oriunda das contribuições sociais ou biológicas que cada uma poderia 

dispor.   
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E é justamente neste contexto em que a discussão e debate não ganhava impulso ou 

avanço, caso o entendimento de posturas e démarches epistemológicas fosse a de que o espaço 

destinado à discussão mais abrangente e inclusiva convergisse para um tom ideológico. Todo esse 

extenso desenrolar reflexivo ilustra a força e importância da perspectiva como parâmetro de 

entendimento – aqui no caso – referido à transição epidemiológica.  

Transição que, via de fato, pode ser entendida pela mudança do perfil epidemiológico 

da população brasileira, onde os indicadores de doenças transmissíveis caiam (malária, 

tuberculose, filariose, malária, leishmaniose, esquistossomose, Chagas, hanseníase etc) enquanto, 

ao contrário, subiam os indicadores das doenças crônico-degenerativas (diabetes, obesidade, 

hipertensão, osteoporose, neoplasias, reumatismos etc). As doenças infecto-parasitárias, 

responsáveis pela maioria dos óbitos na população brasileira, cediam espaço para as DCNTs. Em 

1977 foram registrados 9.279 óbitos por doenças parasitárias nas principais capitais brasileiras 

contra 48.183 óbitos por causas ligadas ao aparelho circulatório (IBGE, 1980). Assim, no total de 

mortes por todas as causas (principais grupos de doenças) os agravos crônicos não-transmissíveis 

ocuparam a 1ª posição com 25% do total, seguidos pelos agravos transmissíveis 15% do total.   

Em se tratando de uma análise mais detalhada, devemos incorporar à discussão o 

padrão demográfico brasileiro, que também estava em transição e, considerando suas 

interdependências, não poderia ser analisado separadamente.  

A observação deles numa trajetória histórica mostra a rápida mudança no perfil da 

pirâmide demográfica a partir da queda da mortalidade e fecundidade, que resultou no aumento da 

longevidade e envelhecimento da população. 
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Portanto, ao analisarmos os fatores – principalmente aqueles relacionados aos modos de 

vida – poderemos melhor entender as repercussões desta longevidade em termos da combinação de 

padrões de vida sedentários com hábitos alimentares nocivos e a predisposição para distúrbios 

metabólicos e circulatórios, para citar alguns. Somem-se a estes fatores, aqueles que diziam 

respeito às práticas anticoncepcionais, como pílulas, esterilizações e abortos, associadas às 

mudanças comportamentais que surgiram como desdobramentos das profundas transformações na 

sociedade brasileira, em especial às relacionadas ao processo de urbanização e ao papel da mulher 

na sociedade.  

Assim, um quadro que se apresentava relativamente “homogêneo” e “liso” (passagem 

de um tipo de doença predominante para outro) começou a mostrar rugosidades e configurou-se 

mais complexo do que a simplicidade poderia suscitar. Podemos pensar em três formas de 

heterogeneidade.  

A primeira a avistar referia-se ao perfil de morbimortalidade que se manifestava 

diferente entre as diversas regiões do país. Ao mesmo tempo, a série de agravos circulatórios, de 

causas externas e neoplásicas, confirmavam a predominância entre as mesmas regiões, ainda que 

disputando colocações diferenciadas nos rankings de mortalidade, constatando que, as de maior 

importância como causa de internação eram as que explicavam a maior parte dos óbitos (exceção 

feita às internações ligadas à gravidez).  

A segunda mostrou uma heterogeneidade que se insinuava em razão da “modernidade” 

e do processo de “industrialização” que criava uma miscigenação dentro de mesmos grupos ou 

populações, apresentando características relativas ao atraso no desenvolvimento de práticas 

sanitárias, no aparecimento de doenças infecto parasitárias (DIPs) e doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNTs), “expressando contrastes e desigualdades que se manifestam em 

diferenças intra e inter-regionais” (POSSAS,  1986). 
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A terceira e última pode ser entendida a partir da assimetria de organização, 

disponibilidade e acesso aos serviços de saúde; desiguais e não preparados para aquela mesma 

heterogeneidade econômica e social.  

Não seriam estas prerrogativas que antecederiam as reivindicações constitucionais por 

um sistema único de saúde baseado na equidade, universalidade e integralidade?  

Trouxemos esse debate no sentido de mostrar que a transição epidemiológica e 

demográfica não possuiu limites tão claros de fronteira a ponto de coloca-la como uma simples 

transição entre as DIP e as DCNTs. Em contraste com o aumento das DCNTs e diminuição das 

DIPs, estas últimas não perderam força suficiente para superar os desafios que ainda se colocavam 

como responsáveis por um “atraso” no desenvolvimento. Simultaneamente deparávamos com 

todos os desdobramentos da “modernidade” deste desenvolvimento, seja pela série de agravos 

provindos das mudanças no sistema produtivo e nos processos de trabalho seja pelas alterações que 

incidiram em função da urbanização e consequentes novas condições de vida. Assim, 

“contingentes cada vez mais amplos da população brasileira passam a estar expostos 

simultaneamente aos condicionantes dos riscos provenientes do ‘atraso’ e da ‘modernidade’, 

pelas determinações distintas provenientes destas múltiplas relações” (IDEM, p. 24). 

Por fim, cabe ressaltar que a utilização do termo perfil epidemiológico merece uma 

atenção, considerando os equívocos que podem surgir de uma leitura tangencial. Naturalmente 

entendemos que a denominação perfis esteja relacionada, de um modo ou de outro, a determinados 

estados de saúde e à maneira pela qual tais estados tiveram identificados seus padrões de 

determinação. Assim, seria preciso entender de que forma todos esses padrões de determinação se 

relacionavam para configurar certo perfil epidemiológico.  
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Concordamos em atribuir ao conceito de perfis às relações provindas dos padrões 

epidemiológicos que sejam indicadores de categorizações ditadas à priori sob a influência mais 

direta e palpável da realidade de uma determinada população. É o raciocínio epidemiológico que 

parece nortear a condução da investigação impregnada pelas informações categóricas, tais quais as 

variáveis associadas aos diversos tipos de classificações como: renda, escolaridade, estado civil 

etc. E é justamente por termos a heterogeneidade disposta dentro de grupos com grande grau de 

afinidade, que salientamos a importância de dirigirmos nossos raciocínios epidemiológicos para os 

entraves e necessidades em saúde de que se ocupam os programas de atendimento, promoção e 

manutenção do objeto saúde.  

Esta heterogeneidade estrutural, que coloca as camadas populacionais mescladas com 

diferentes atributos e diferentes propriedades sociais, culturais e políticas, se pronuncia nos 

mesmos ou diferentes estratos e, por isso, exigem do pesquisador a delimitação epidemiológica 

como razão para não rastrear ou definir perfil epidemiológico a partir de perfil socioeconômico, 

por exemplo, mas de padrões desta mesma realidade socioeconômica, sob pena de redução da 

capacidade resolutiva de uma dada epidemiologia.  

As próprias tentativas de operacionalização de classes nas publicações da RSP 

demonstraram de forma inequívoca esta propriedade da categorização econômica como 

pressuposto para adequação a um perfil epidemiológico.  

Outros impasses ocorriam ao se limitar as análises a duas classes sociais em vez da 

operacionalização de estratos sociais, mais próximos da realidade de investigação. Identificamos 

nas publicações da RSP pelo menos dois trabalhos que procuraram estabelecer critérios de 

operacionalização de classes e os entendemos como contribuições ao debate em referência, 

atrelado ao discurso epidemiológico que presumia incluir elementos sociais nas pesquisas.  
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O social se delineava fortemente atrelado ao econômico, de tal forma que apresentar 

título ou descritores sobre condições sociais significava - na maior parte das vezes - alinhar 

critérios de categorização econômica de classes o que, por sua vez, exigia uma definição destas 

últimas.  

Ianni (2008, p. 27) reforçou esta tese ao relembrar que “o social que se instaura na 

epidemiologia é, nesse sentido e principalmente - aquele relativo às esferas da economia – sua 

estrutura, modo de produção e potencial de desenvolvimento [...] e a reprodução das condições de 

classe”. Há, em certa medida, apropriação de um “social” voltado prioritariamente a atender 

requisitos de uma normatividade de classe, como podemos observar pela definição do objeto de 

trabalho social na epidemiologia conforme apontamentos de Ruffino Netto durante o II Congresso 

Brasileiro de Epidemiologia (Belo Horizonte, 1992): tratam-se dos processos de domínio social 

geral ou nas classes e grupos sociais particulares.  

Depreende-se, daí, a decomposição do “social” em uma fração do que se opera no nível 

da economia – a categorização de classes ou estratos – que revela antes de tudo um tipo de 

ancoragem estabelecida em pressupostos econômicos.   

Dentre os dois trabalhos visualizados na produção da RSP, destacamos o de Silva 

(Volume 15, Número 1, 1981) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP que atende 

pelo título “Critérios de Estratificação Social”. Nele foram discutidos problemas relacionados aos 

múltiplos critérios de estratificação social existentes na literatura sociológica e, então, proposto um 

modelo intimamente vinculado à sociedade de classes, com referências a Marx, Weber e 

Stavenhagen, como subsídios à operacionalização do social na aplicação epidemiológica. Com o 

fim de mostrarmos exemplarmente a operacionalização, identificamos a estrutura da classificação, 

que dividia a situação da classe em “assalariado versus não-assalariado”.  
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No desejo de finalizar nosso pensamento sobre a transição epidemiológica, recorremos 

à própria referência teórica dos argumentos até aqui apresentados no qual retiramos a definição de 

padrão epidemiológico “como a distribuição de determinantes relativamente homogêneos de risco 

de morbimortalidade em uma população, identificados a partir da análise do impacto 

epidemiológico das formas de inserção sócio-econômicas (condições específicas de vida e 

trabalho) a que está exposta naquela dada sociedade. Assim, nesta concepção, os padrões 

epidemiológicos [...] ao incidirem de forma específica numa dada população, expressam-se ao 

nível mais concreto como um “perfil epidemiológico da população” – e não propriamente 

‘classes’” (POSSAS, 1989, p. 193).      

Um exemplo se presta adequadamente a esta discussão. Trata-se da apresentação de 

modelos elaborados e sofisticados de estimativas e perfil epidemiológico de Paes (Volume 19, 

Número 3, 1985). Paes trabalhou na construção de Tábuas de Vida de Múltiplo Decremento, 

aplicadas à população residente do município de Recife no ano de 1979, avaliando a magnitude de 

incidência de alguns grupos de causas de morte, segundo a probabilidade de morte, sobrevivência 

e esperança de vida. A média de vida encontrada para os homens foi de 55,43 anos e 62,41 anos 

para mulheres.  

A eliminação total dos grupos de causas como fatores de risco de morte, propiciou os 

seguintes ganhos na esperança de vida (para homens e mulheres, respectivamente): doenças 

infecciosas e parasitárias (7,9 e 8,1 anos), neoplasmas malignos (6,0 e 6,6 anos), doenças do 

aparelho circulatório (10,4 e 10,8 anos), doenças do aparelho respiratório (6,5 e 6,7 anos) e causas 

externas (7,0 e 5,2 anos). Dessa forma, concluiu o autor, o nível de saúde do município de Recife 

mostrava um quadro social e econômico não homogêneo, com uma alta mortalidade por doenças 

degenerativas, características de regiões desenvolvidas e, também, por doenças infecciosas e 

parasitárias, próprias de regiões pouco desenvolvidas. 
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De nosso ponto de vista, essa situação confirma os dilemas a que a epidemiologia 

enfrentava, particularmente em função dos questionamentos trazidos pela reforma sanitária da 

época. Se de um lado vigoravam as condições prévias daquela disciplina orientada para a clínica, 

por outro a tensão entre o biológico e o social não estava respondida, deixando este último 

conceito - ou melhor, a suas relações - muito pouco exploradas. Segundo Ianni (2008, p.26), estava 

em curso uma crítica ao objeto epidemiológico, cuja matriz biomédica estimulava “o excesso de 

biológico e a ausência do social”. 

 Em nítida demonstração de desproporcionalidade, os autores ou se dedicavam à 

pesquisa biológica aplicada (taxonomia, parasitologia, infectologia, imunologia) ou a abordagens 

interdisciplinares, na quais mais sobrepunham as disciplinas do que as faziam interagir. Na sua 

grande maioria, a exploração ao campo social, fosse na dimensão teórica, fosse na 

operacionalização de classes, se dava a partir de recortes econômicos. As intervenções baseavam-

se em conceitos pedagógicos, validando comportamentos de asseio sanitário. O modelo usado 

procurava incutir uma cultura transformista da realidade sem, contudo, revigorar e oxigenar os 

princípios epistemológicos, muito deles baseados em métodos e práticas de bases funcionalistas¹. 

O social e o biológico, ainda que presentes, não estavam fundidos numa teoria ou 

método que os tornassem miscíveis. De modo claro, os artigos procuravam responder às validações 

de cada polo epistemológico, nem sempre de fácil interpretação. Assim, ao considerar dois planos 

epistemológicos, os resultados eram apresentados de maneira dissociada.    

 

 

¹ Expressa a ideia de que tudo o que existe numa sociedade contribui para manter o sistema social em operação funcional. Confunde-

se com uma teoria do equilíbrio social, evitando se posicionar perante as tensões, conflitos e contradições das sociedades humanas. 

Dicionário Ciências Sociais. Fundação Getúlio Vargas.1986 
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A própria editoria da RSP reconheceu este percalço, na seguinte nota de Forattini 

(Volume 24, Número 1, 1990): “tal situação é de se considerar bastante preocupante no que se 

concerne ao nosso meio em particular, e ainda mais, ao se ponderar que, por mais que se 

argumente em favor de uma ou de outra, o grande impasse persiste. Diz respeito à zona de 

transição entre o biológico e o social que nos estudos do relacionamento entre eles nem sempre 

são levados em conta de maneira equivalente. Há boas razões para se admitir que, pelos menos 

para o biológico, a teoria da causalidade tem aplicação mais adequada. No que tange ao social, 

ao lado do estabelecimento de conexões causais, a ampliação dos conceitos de determinação 

representam evolução valiosa da pesquisa epidemiológica”.    

Camargo Jr (2010) aborda a questão em termos da distinção proposta por Kuhn (1978) 

entre a ciência paradigmática e a não paradigmática. Para Camargo Jr o debate que a saúde 

coletiva trouxe ao campo estimulou o contato entre as ciências do homem e as ciências da 

natureza, tradicionalmente conhecidas como disjuntas. Ainda que exista uma intensa controvérsia a 

esse respeito, o autor classificou a ciência da natureza (física, química, biologia etc) como 

“normal”, baseada numa matriz disciplinar e epistemológica, digamos, única. Já as ciências sociais 

e humanas “não se caracterizam pela existência de um paradigma único, hegemônico (e 

possivelmente jamais o serão) [...] enquanto a epidemiologia é claramente paradigmática e, 

portanto, opera no marco das ciências da natureza, as ciências sociais e humanas em saúde, como 

seu próprio nome indica, situam-se em outro polo” (CAMARGO JR, 2010, p.396).  

Marsiglia e Spinelli (1995) apontaram para a forte entonação biomédica no processo de 

saúde e adoecimento das populações e propuseram o desafio de enfrentar essa questão na busca de 

mediações entre o biológico e o social.  
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Ianni (2008) ao estudar os congressos brasileiros de epidemiologia recorda que o 

conceito de determinação social (candidato a substituir o marco analítico da epidemiologia da 

causalidade biológica) incorporou o princípio da historicidade (que envolvia política, economia e 

cultura) “necessário a qualquer disciplina que se proponha a trabalhar com seres humanos em 

sociedades” (IDEM, p.25). Como nos aponta a autora “o campo da saúde coletiva estruturará suas 

bases, portanto, na crítica ao biologicismo funcionalista e desvinculado do social” (IDEM, p.26).  

A aparente ou clara limitação e circunscrição a que o objeto saúde pudesse estar a ser 

observado representava o horizonte possível dentro de um dado construto e abstração sobre o 

sentido de – também – uma dada biologia, como a balizar a ciência que se produzia então. Se uma 

epidemiologia biologicista pudesse ter seus marcos revisados, então poderíamos, por exemplo, 

requisitar dela um posicionamento além de suas fronteiras epistemológicas, principalmente nas 

atreladas às disciplinas de taxonomia e infectologia.  

Se assim era, ou seja, que o biológico resguardava sua identidade e validava os 

discursos científicos realizados em seu nome, o social emergia com forte ênfase econômica. 

Lembremos Loureiro (1990) para o qual “o perfil de mortalidade é dependente do desenvolvimento 

econômico [e] a reprodução social determina ou condiciona o perfil de morbidade”.  

Mergulhados num cenário entre sanitarismo clássico, intervencionismo conservador, 

preventivismo e medicina social, os debatedores no movimento da saúde coletiva proporcionaram 

uma revisão dos objetos de apreensão da realidade. Se o objeto da medicina social, por exemplo, 

“não [era] representado por corpos biológicos, mas por corpos sociais”, conforme apontou Pereira 

(1986), então restava-nos saber sobre de qual perspectiva social se estava falando.  
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Como marco categórico e epistemológico da medicina social, a epidemiologia deveria, 

além da discussão social, identificar também sobre qual biológico se sustentava e, como 

necessidade epistemológica do campo, em que parâmetros media a interação entre estas duas 

dimensões.   

Gonçalves (1986) já alertava para um fulcro problematizador, revelado pela maneira 

com que se progrediu no conhecimento das manifestações biológicas da doença, numa arguição na 

qual aplicou o termo biologicismo a dar contornos - senão essência - ao objeto saúde. Novamente, 

o trabalho de Ianni (2008) nos é oportuno quando pensado em termos de uma análise dos 

congressos de epidemiologia no Brasil, em particular por trazer evidências do primeiro deles 

ocorrido em Campinas (1990) e que se revestiu de importância ao período que ora analisamos da 

produção científica da RSP (década de 1980 a 1990).  

Ao revisarmos o evento, atentamos para as questões das oficinas realizadas e notamos 

que algumas delas se enquadravam na discussão do objeto da epidemiologia, evidenciando uma 

prioridade baseada nos problemas considerados na época. Destacamos a conferência de Silva sobre 

a avaliação e perspectivas da epidemiologia no Brasil; sessões de mesa redonda com Laurenti 

sobre a transição demográfica e transição epidemiológica; Mota sobre avanços metodológicos na 

epidemiologia; Barata sobre epidemiologia, teoria e método; Guimarães e Goldbaum sobre novas 

perspectivas temáticas para a epidemiologia; Possas sobre as perspectivas para a ciência 

epidemiológica numa abordagem interdisciplinar e Almeida Filho sobre os paradigmas em 

epidemiologia. Dos 17 painéis e oficinas apresentados, pelo menos em dez deles a epidemiologia 

se mostrou presente, não raro trazendo o debate social/biológico.  
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Afinal, há um contraponto essencial entre social e biológico? Para Ianni (2008) “há o 

reconhecimento (e o incômodo) com o fato – real e empiricamente observável – de que o biológico 

e social constituem constructu cujas fronteiras estão cada vez mais difusas. O esgarçamento dessa 

fronteira propõe, aos profissionais do campo, novos problemas teóricos e metodológicos que lhes 

permitam captar a complexidade do real: ‘qualquer análise ancorada nas políticas de 

transformação da situação de vida e saúde das populações requer conceitos e métodos 

caracterizados pela diversidade de sua extração, para que possibilitem a compreensão da 

complexidade dos sistemas dinâmicos biológicos e históricos’”.  

Perguntamo-nos se a falta de aprofundamento nessa relação pode ter ocorrido por um 

descuido das ciências sociais em não ter se apresentado ao debate durante o processo de formação 

do conhecimento epidemiológico nacional. As ciências sociais se ocultaram do debate 

epistemológico sobre o ambiente natural e a saúde? Segundo Ianni (2008, p.34) elas foram 

constituídas “na medida em que no século XIX, momento de sua constituição, as Ciências Sociais 

buscaram traduzir para o campo da sociedade, da cultura e da história os procedimentos que 

haviam sido elaborados e continuavam a ser elaborados nas Ciências Físicas e Naturais – ou 

seja, quando elas se propõem o projeto de legitimização do status de ciência -, relegaram àquelas 

o patrimônio da discussão do processo vital, das coisas vivas, mantendo para si o ocupar-se das 

coisas sociais. É neste constructo que a epidemiologia vai encontrar as bases teórico-conceituais, 

epistemológicas, para a elaboração de sua determinação social. Não é de surpreender, portanto, 

que ela se renda a essa construção, historicamente determinada”. 

Todas essas inquietações traziam à tona um aspecto que se traduzia, em grande parte, 

em um nó górdio a ser desatado: a questão da interdisciplinaridade. Tratamos aqui de constatar um 

tema que acabou permeando explicita ou subliminarmente as publicações e que se insinuava ao 

traduzir e representar as dificuldades observadas em alguns textos quanto ao desafio em fazer 

interagir conceitos apartados por fronteiras disciplinares.  
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Em vários trabalhos, observamos - principalmente nas conclusões - um discurso 

solitário/solidário na/a interdisciplinaridade, mostrando as dificuldades inerentes às interlocuções 

na composição das discussões e conclusões. Alguns destes artigos expressavam incompletude, 

caracterizada na angústia do pesquisador ao perceber que em suas análises e discussões havia algo 

deixado para trás ou de fora. Algo denunciava que o objeto de estudo não fora visitado em sua 

integralidade.  

Em outros tantos artigos observamos a presença compartilhada de vários autores, 

representando diversas instituições e departamentos especializados, mostrando uma prática 

coletiva de compartilhamento, que apontavam para uma possível necessidade técnica e operacional 

em validar questões inerentes à interdisciplinaridade (não fazemos aqui juízo de valor sobre o 

conhecido movimento de inclusão de autores com objetivos de pontuação acadêmica para 

publicação de trabalhos científicos).  

De nossa parte, entendemos que a ideia de aproximar campos, áreas ou domus de 

conhecimento serve, segundo Sevalho e Castiel (1997), para contornar alguns obstáculos: “1. 

institucionais, representado pela inadequação das instituições à finalidade interdisciplinar; 2. 

intelectuais, representado pelos problemas de legitimidade ao nos deslocarmos entre disciplinas e 

3. teórico-metodológicos, representado pela transposição de vocabulários, conceitos e métodos de 

um campo disciplinar para outro”. Inevitavelmente nos vemos, novamente, no reduto 

epistemológico. Ao requisitar um método para contemplar um objeto de estudo, a ciência se mune 

das prerrogativas que lhe garantam estabilidade, conformidade, coerência e validação; aspectos 

que a epistemologia tenta explicar como árbitra em uma investigação.  

No limite de fronteira, onde aquelas identidades não estão bem claramente definidas e 

os argumentos não tão bem esclarecidos, é que o velamento, rupturas e trincas epistemológicas se 

fazem presentes, mesmo quando dentro de disciplinas com maior grau de parentesco ou 

proximidade.  
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Tratamos aqui de conceito relativo aos polos teóricos de Bruyne, cuja formulação segue 

uma ordem lógica dentro de um sistema de proposições e de linguagens simbólicas (DE BRUYNE, 

1982, p. 115). Não se trata de incentivar o estudo retórico e filosófico em que tal ou tais ciências se 

baseiam, contudo de se “levar em conta suas mútuas relações simultaneamente fundadoras e 

críticas” (IDEM, p. 45).  Alguns pressupostos acabam por revelarem-se sustentáculos das teses 

propostas, exigindo, no polo epistemológico adequado, a coerência dos atributos.  

Neste caso, os princípios da epistemologia geral devem ser considerados para que 

determinados procedimentos possam ser comparados e estejam em níveis de se acordarem 

mutuamente – ou pelo menos de se reconhecerem na linguagem – sob o risco de interdição do 

diálogo nas fronteiras. Uma maneira de investigar essas atribuições é atentar para alguns dos 

princípios epistemológicos, tais como: causalidade (ou neodeterminismo); finalidade; conservação; 

negligenciabilidade; concentração; economia; identificação; validade transitória e correspondência 

(IDEM, ps. 45,46,47,48).  

Em nossa aventura interdisciplinar, convém considerar dois princípios dentre eles que 

se apresentam propícios a essa discussão e que justificamos a seguir: conservação e identificação, e 

que justificaremos a seguir.  

O primeiro “convida a procurar o traço de fenômenos que não se manifestam mais num 

determinado nível, supondo sua transformação, sua passagem para um outro nível no qual a 

investigação deverá segui-los para reencontrá-los” (IDEM, p.47).  

Assim entendido, podemos afirmar que para determinadas disciplinas, 

independentemente de qual nível hierárquico de complexidade tenham uma em relação à outra, o 

princípio da identificação requer aportes diferenciados para explicação de uma realidade sujeita a 

investigação.  
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Assim podemos considerar estes níveis diferentes como ocupações diferentes 

requerendo, necessariamente, metodologias e abordagens diferenciadas que capturem mais 

fielmente o que se transforma e se coloca à luz do conhecimento com características ambivalentes.  

 O segundo princípio trata de “subsumir fenômenos aparentemente díspares a teorias, 

leis, estruturas comuns. É o motor da análise comparativa, que deve pensar as diferenças num 

sistema coerente de articulação das singularidades. Esse princípio rompe com as aparências 

imediatas, busca o diverso sob o semelhante, o idêntico sob o diferente. É um princípio dialético” 

(IDEM, p.47). Assim, interrogamos: Qual seria a estrutura comum sobre a qual disciplinas 

aparentemente divorciadas e imiscíveis poderiam se acolher mutuamente e dialogar entre si?  

A respeito desse propósito, dedicamos atenção para o esboço que se construía na época 

com relação ao inevitável encontro de disciplinas arregimentadas na discussão dos problemas. É o 

caso, por exemplo, do encontro e mútua relação entre as ciências sociais e a epidemiologia.  

Para a antropologia, por exemplo, identificamos questões fundadoras e críticas 

associadas aos conceitos de “social” e de “cultura”, elementos indissociáveis do construto desta 

disciplina, enquanto para epidemiologia identificamos tempo, lugar e pessoa, estudados na 

perspectiva da frequência e distribuição de eventos, apresentados na forma de marcadores 

matemáticos, estatísticos e demográficos.   

De modo que aqui temos uma pista no debate que propomos: tanto a epidemiologia 

quanto as ciências sociais podem ser pensadas em termos de grandes sistemas estruturados, 

valendo-se desta característica como modelo de explicação das relações.  

Talvez esse seja um platô comum que aventávamos anteriormente: uma base comum 

em que as duas disciplinas podem ser colocadas lado a lado no intuito de facilitar comparações e 

com isso compreender suas inter-relações 
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. Se o patamar de conhecimento e de construções científicas da época apresentava 

deficiências ou potencialidades, era deste nível de apreensão que se poderia esperar a construção 

de um objeto, metodologia e práticas discursivas possíveis para a mesma época. A reprodução, 

estabilização e perpetuação de paradigmas relacionados às essências de cada disciplina respondia, 

ao nível de suas configurações, ao que a própria ciência apregoava como suporte e sustentação de 

verdades assumidas, possíveis a partir de uma Weltanschauunng. 

A leitura dessas publicações nos conduz igualmente a pensar que pode ter havido uma 

rendição de ambas as partes. Pelo lado da epidemiologia, ao rediscutir sua ocupação a partir da 

dimensão social; e nas ciências sociais, por seu lado, pela busca de certezas que lhes conferissem 

status científico nos moldes das chamadas ciências duras.   

Para tanto, ambas tiveram que revisitar seus métodos. É necessária certa prudência 

quando se trata de analisarmos as determinações impostas por métodos que supervalorizem a 

técnica e/ou a lógica, uma vez que “deslocar a atenção da cientificidade só para o método tem 

como consequências principais utilizar critérios a-históricos para ela e esquecer a teoria [...] o  

método só assume a altura que lhe cabe quando compreendido como relação que é parte de um 

conjunto de relações, que especificam um corpo teórico determinado. Não é fraqueza o não dispor 

de um método que por si só forneça as garantias de certeza” (CARDOSO, 1972).  

No que concerne aos modelos de aproximação entre a epidemiologia e as ciências 

sociais, encontramos na literatura algumas teorias que valem ser destacadas e que revelam 

desdobramentos internos às disciplinas, como a requerer uma agenda de concordância sobre a 

dimensão e aplicabilidade de cada uma em sua conjunção.  
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Os impasses não se mostram de simples resolução, mas a epidemiologia social pode 

colaborar ao debate, com teorias como a ecoepidemiologia de Susser; a teoria do capital social; a 

perspectiva do curso de vida; a produção social da doença de Laurell, Breilh e Samaja e a teoria 

ecossocial, discutidas no artigo de Barata (2005).   

Recordemos, como colocado no início deste nosso projeto, que a necessidade de 

adjetivação da epidemiologia, por exemplo, muitas vezes ocorreu na tentativa de restituir à 

epidemiologia o seu caráter social. Assim, a epidemiologia “em nome da objetividade do método e, 

sem dúvida, em função de lidar com população e, portanto, restringir-se à abordagem horizontal, 

não aprofundada dos indivíduos [...] construiu uma grande distância entre o saber acerca do 

indivíduo, sua unidade de análise e o sujeito que adoece, que ocupa apenas o lugar de objeto do 

conhecimento epidemiológico” (DUN & JANES, 1986).  

Na perspectiva de uma abordagem que integrasse tanto uma área como outra, 

Fernandes (2003) chama a atenção para o fato de que a epidemiologia, com seu construto 

alicerçado na matemática, conferiu à disciplina um privilégio de autoridade no estatuto científico 

predominante (chamado de hegemônico por alguns autores).  

Precisamos nos ater a duas condições, apontadas e nomeadas por Bibeau (1992) como 

“dispositivo patogênico estrutural”: se por um lado a epidemiologia tomou para si “o estudo da 

enfermidade em vez dos problemas de uma comunidade, supondo uma causalidade linear e com 

determinantes controlados” por outro é importante discutir a necessidade de superação da 

“tendência deformante das ciências sociais em explicar tudo em termos culturais” (IDEM).  

Ao que tudo indicava na época das publicações da RSP o desafio para o processo 

saúde-doença-cuidado exigia uma interdisciplinaridade, com sua confiança e aceitabilidade 

residindo na configuração de estratégias metodológicas a serem construídas.  
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Conforme nos apontam Sevalho e Castiel (1998): “enxergar outras representações de 

saúde e doença, admiti-las na coleta de dados, construir novas taxonomias incorporando a 

interpretação das narrativas, situá-las no contexto histórico, social e cultural, reconhecer os 

rituais, perceber a diversidade dos gêneros e grupos sociais no âmbito da singularidade do 

adoecer humano e considerá-lo no coletivo das populações, devem ser algumas questões a serem 

pensadas”.  
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VII.IV 1990 a 2000: INTERNACIONALIZAÇÃO E NOVAS 

PERSPECTIVAS NA SAUDE COLETIVA  

Chegamos a aventar a hipótese de que os artigos pudessem trazer alguns 

desdobramentos da sanção da Lei Orgânica da Saúde nº 8080 de 19 de Setembro de 1990 e das 

possíveis repercussões da implantação de um sistema único de saúde. Procuramos aferir a presença 

desse debate no âmbito das publicações sobre o tema a partir do uso de descritores, títulos e 

resumos de trabalhos.  

Não encontramos registros de artigos específicos, a não ser naqueles mais próximos da 

virada do século ou com apenas algumas menções no corpo de trabalhos, como é o caso da 

passagem sobre vigilância em saúde de Sanches da Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP 

(RSP, Volume 27, número 4, 1993): “a criação e implantação do Sistema Único de Saúde talvez 

seja um dos fatores que tem estimulado, desde o 1o Congresso Brasileiro de Epidemiologia, 

realizado na cidade de Campinas, SP, em 1990, um grande e crescente interesse na discussão de 

questões envolvendo amplo tema convencionalmente denominado vigilância epidemiológica”.  

Um pouco antes, Goldstein e cols. (1990) analisaram a política de saúde nacional 

entendendo que “a ideologia não [poderia] ser seu único sustentáculo. Um sistema de saúde 

progressista [deveria] utilizar as ciências administrativas, sociais e comportamentais na 

formulação e implementação do conjunto de seus programas e propostas, para que [pudesse] 

servir à população de modo eficaz. O sistema de saúde pública não pode se eximir em relação a 

meta da eficácia” (RSP, Volume 24, Número 6, 1990). 

No início da década notamos um decréscimo nos trabalhos com ênfase em PPG e 

CSHS, enquanto o tema EPI (e não mais CC) crescia em quase todos os volumes. Em nota de 1990 

o editor enfatizou a necessidade de se evitar a publicação de artigos que fossem de interesse muito 

restrito e localizado e que se priorizassem “os artigos de pesquisa cujos resultados e conclusões 

[fossem] de interesse mais abrangente” (RSP, Volume 24, Número 5).  
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Essa regra seria enfatizada no relatório anual do editor de 1992: “No que se refere ao 

direcionamento que desde 1990 se está tentando imprimir à Revista, quanto a publicar artigos 

sobre temas de interesse mais geral, ou mesmo universal, decorreu da experiência e evolução da 

Revista, alcançadas durante sua existência. O que se pretende é que os temas de pesquisa possam 

ser voltados para interesses mais amplos e não apenas localizados, para solução de problema 

muito restrito. Dentre os temas mais gerais, poder-se-á editar artigos que extrapolem o próprio 

interesse nacional e alcancem outros, com problemas similares aos do Terceiro Mundo, e até 

mesmo de países centrais que possam vir a se interessar pela problemática de países tropicais” 

(RSP, Volume 27, Número 2, 1992).  

O interesse em uma internacionalização pode ser demonstrado pelo expressivo número 

de artigos de pesquisadores do Chile, Cuba, Alemanha, Holanda, Colômbia, Argentina, EUA, 

Reino Unido, França, Japão, Canadá, Venezuela, Uruguai, Índia, Espanha, Moçambique, México e 

Peru. O tema epidemiologia foi o mais presente nos artigos desta fase.   

Foram realizados esforços cada vez maiores visando internacionalizar o periódico por 

meio do aumento da publicação de artigos escritos no idioma inglês (procedimento que se 

fortaleceu a partir de 1986) e da indexação nas principais bases internacionais, com temas de 

interesse mais abrangentes e que possibilitassem generalizações.  

As crescentes intervenções da editoria da RSP apontavam, ao mesmo tempo, para uma 

abertura no cenário da pesquisa nacional, procurando estabelecer competências e necessidades de 

recursos humanos no país no intuito de incrementar a ciência local. No contexto editorial, essa 

postura significou também a sistemática implantação de revisão por pares, o que significou 

avanços nos critérios de credibilidade. 
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Na esteira de um movimento de incubação de novas ideias e procedimentos, a RSP 

apresentou, a partir de 1991, uma seção que levava o nome de “Novos Aspectos da Saúde 

Pública”. Em sua primeira edição (RSP, Volume 5, Número 1) – que também comemorava seus 

25 anos de publicação - Candeias trouxe o tema da engenharia genética e métodos capazes de 

alterar o potencial genético de um organismo.  

Todas essas modificações sinalizavam a sintonia da RSP com o mercado internacional 

das publicações. As mudanças propostas apontavam para a preocupação com a visibilidade do 

periódico enquanto revista inserida no contexto da grande comunidade internacional, que naquele 

momento mostrava altos investimentos e esforços em pesquisa básica e aplicada, avançando 

fortemente na área de novas tecnologias biomédicas. Porém, no Brasil, a situação de saúde era 

preocupante e reivindicava atenção para outras prioridades. A desnutrição continuava prevalente 

em muitos estados do nordeste. O País possuía inúmeros indicadores indesejados de doenças 

infecto parasitárias e contagiosas¹.  

Somem-se a esse quadro outras questões – algumas emergentes - que, aliadas ou não às 

DCNTs (aterosclerose, arteriosclerose, dislipidemia, obesidade, hipertensão arterial e diabetes) 

apresentavam indicadores de morbidade preocupantes. Intoxicação por chumbo, por benzeno, por 

mercúrio; doenças nos idosos; consumo abusivo de medicamentos; violência doméstica; tabagismo 

e aborto eram temas constantemente publicados (RSP, Volume 27, Número 2, 1993). 

Simultaneamente desenrolava-se uma série de novas tecnologias e avanços em pesquisas 

biológicas nos países centrais, onde as atenções estavam voltadas para outros temas com outros 

modelos de financiamentos.  

 ¹ Em 1986 a tuberculose havia declinado um pouco, mas ainda apresentava números elevados, registrando incidência de 60,5 por 

100 mil habitantes. Em 1988 o Brasil possuía mais de 3.500 casos de AIDS.  No Rio de Janeiro foram confirmados mais de 500 mil 

casos de dengue no mesmo período, enquanto a hanseníase alcançava 17 casos por 100 mil e a leishmaniose tegumentar 12 casos 

por 100 mil indivíduos (POSSAS, 1989). 
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Como citado anteriormente por Forattini (Volume 27, Número 2, 1993), além da 

assimetria entre os países centrais e periféricos (em termos de projetos de pesquisa e investimento 

setorial) os problemas se mostravam bem diferentes.  

Novas técnicas surgiam nos países centrais a partir de investimentos em pesquisa básica 

e na conjunção com avanços informáticos. O desenvolvimento da biologia molecular, assim como 

importantes descobertas no campo da física e química possibilitaram um salto qualitativo nas 

publicações internacionais.  

Desde o começo da década de 1990 a RSP vinha sistematicamente apontando para a 

problemática da pesquisa nacional, num debate sobre qual ciência se fazia lá fora e qual seria a 

prioridade cá dentro. Estava presente, em vários editoriais, a crítica ao processo de mera 

reprodução factual do que se pesquisava (em geral de caráter técnico e pragmático), com pouca 

reflexão teórica e negligenciando a ciência básica. Esse modelo (e avalanche) de ciência importada 

(ou exógena, como diria Forattini) criava incômodo dentro da comunidade científica ligada à RSP, 

fato deixado claro em diversas passagens nas publicações na década de 1991 a 2000. 

Como exemplo, citamos um trecho do editorial de 1993: “há que se ter em mente a 

necessidade de desenvolvimento científico autóctone. O que se faz, de rotina e sem se aprofundar 

muito nesse aspecto, é enviar os nossos jovens a se especializarem em países do primeiro mundo e 

dos quais voltam para transmitir o que aprenderam. No mais, isso sim, importamos tecnologia 

representada por procedimentos, equipamentos, implementos, reativos, etc., pagando os devidos 

"royalties" e custos de importação e de manutenção. Na verdade, como se confunde ciência básica 

com tecnologia e esta, como se referiu, encontra-se disponível para importação, não há motivos 

para desenvolver aquela. Como resolver a contento os nossos problemas? Será através de 

soluções importadas? (RSP, Editorial, Volume 27, Número 2, 1993).  
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 Observamos neste período o fortalecimento de alguns temas, surgidos na década 

anterior, como: qualidade de vida, determinantes de doenças (Volume 27, Números 2 e 3, 1993) e 

estilo de vida (Volume 28, Número 3, 1994).  

Em seus 25 anos de existência, a RSP mostrava um conflito interno – que talvez 

representasse uma dúvida existencial sobre a pesquisa no País – reflexo da necessidade de 

incorporar inovações mantendo o compromisso com os ideais tradicionais assumidos nos Arquivos 

e Boletins da Instituição. Por um lado, devia dar espaço e resposta aos problemas com as DIPs, e 

isto exigia publicação de artigos específicos em entomologia, taxonomia ou parasitologia que, 

moderadamente, representavam bem aqueles ideais higienistas originários, nascidos com os 

avanços e descobertas em agravos como a esquistossomose, tripanossomose e malária.  Por outro, 

as pesquisas na área de saúde pública deveriam dar conta das demandas e interesses da 

internacionalização, apresentando novos núcleos de interesse que pudessem ir além do foco em 

doenças contagiosas.  

Ao vislumbrar os impasses advindos da conciliação destas necessidades, a RSP pode ter 

direcionado parte de sua produção em consonância com os índices de citação e fatores de impacto 

no intuito de se adequar ao mercado de publicações e aumentar sua visibilidade internacional, 

angariando novos leitores.  

Então, uma primeira tensão pode ser claramente observada, na qual estavam em jogo os 

ideais tradicionais e originários da instituição frente às regras de um novo mundo, vis-a-vis à 

informática e a eletrônica, que possibilitavam distribuição e acesso ao conhecimento por meio de 

uma recente internet. Nestes casos, seria natural que os assuntos relacionados à política editorial 

fossem revistos para obter melhores índices bibliométricos.  
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Estava clara, portanto, uma segunda tensão entre a pesquisa tradicional, pautada nos 

pífios investimentos particulares e estatais, e a ascensão de investigações na área básica e 

tecnológica. Como apontou o editorial “A Universidade e a Pesquisa”:  “chegou-se à situação em 

que, para se manterem e mesmo sobreviverem com liderança política, os países necessitam de 

investir cada vez mais em tecnologia [e] também cada vez mais, requer-se número maior de 

pesquisadores bem formados [e] em tese, toda uma política governamental de alocação de 

recursos para o desenvolvimento da ciência básica no âmbito universitário” (RSP, Volume 28, 

Número 3, 1994).  

A dimensão do que se entendia por acesso ao conhecimento estava se transformando e, 

ao mesmo tempo, cobrava dos pesquisadores uma postura igualmente ampliada de suas 

perspectivas sobre seus métodos, técnicas e objetos de estudo. Notemos que estas demandas não 

estavam desvinculadas de um cenário social e político que favorecia o florescimento de atividades 

empreendedoras e criativas, época na qual o panorama internacional mostrou inúmeros 

movimentos e mobilizações populares de redemocratização das instituições.  

O término da antiga União Soviética e da Guerra Fria exemplificam alguns eventos que 

redesenharam o mapa geopolítico mundial, impulsionando ainda mais o processo de globalização 

em curso, ampliando forças dentro de uma sociedade em rede.   

No âmbito nacional, a década de 1990-2000 foi marcada por inúmeros eventos como 

reflexo da redemocratização das instituições. As mobilizações sociais pela eleição direta para 

presidente da república e, posteriormente, dos “caras pintadas” pelo impeachment de Collor de 

Melo podem ser consideradas marcas emblemáticas do período e muitas distorções e mazelas 

foram tornando-se mais evidentes.  
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Como em outros países da América Latina, o Brasil apresentava extrema desigualdade 

na distribuição de renda. Para Laurell (2013) “nos anos 1990, as agências financeiras 

internacionais orientaram as nações a fazerem ajustes fiscais, controle da inflação e privatização, 

no sentido de proporcionar crescimento econômico e redução do impacto social negativo. Mas 

não foi isso o que os relatórios mundiais demonstraram [e] esse panorama representou processo 

de exclusão social crescente nas sociedades latino-americanas”¹.  

Como fato político associado à reivindicação de uma mais justa distribuição de renda, a 

pesquisa nacional também se organizava para obter investimentos em suas prioridades, como 

pudemos observar em diversos editoriais da RSP. Some-se a esse processo, a elaboração e 

aplicação da segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), cuja decorrência foi a 

expansão do ensino privado no País e o florescimento de inúmeros programas de pós-graduação. 

Amparada pela Constituição de 1988, que consolidava a autonomia didático-científica, a década de 

1990 garantiu a prerrogativa das instituições de ensino na implantação e expansão de seus cursos, e 

coube à Coordenação de Aperfeiçoamento e Pesquisa no Ensino Superior/CAPES a atribuição e 

competência de organizar e coordenar os programas de especialização e aperfeiçoamento no 

ensino superior no país (Portaria nº 939/93, p.8955).  

O cenário que emergia no contexto de democratização apontava para um 

desenvolvimento científico descentralizado e pulverizado que incluía a internacionalização dos 

processos acadêmicos e de pesquisa. Todavia, convém observar uma situação incômoda em função 

do uso de critérios internacionais para avaliação, publicação e visibilidade de revistas e artigos 

científicos, onde os assim chamados países periféricos deveriam publicar nas revistas mainstream 

para alcançar indicadores requeridos pela internacionalização.  

 ¹ Ver: Infraestrutura e recursos humanos: problemas comuns dos sistemas de saúde latino-americanos.   

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/32006. Acesso em 23/02/2013 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/32006
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Devemos analisar como esse processo se desenvolveu no panorama de publicações da 

RSP e a quem poderia interessar (e/ou beneficiar) uma dada normatização de padrões avaliativos.  

Observamos, nos diversos pronunciamentos editoriais uma baixa receptividade dos 

artigos nacionais no exterior e que estimulou alguns periódicos a adequarem seus parâmetros ao 

que consideravam pertinente para o credenciamento de suas produções.  

Assim pensado, e no contexto de ampliação da democratização do saber e das ideias, a 

internacionalização poderia ser um caminho sem volta, inexorável e revigorada pelo advento da 

internet que, junto com outras novas tecnologias, cooperava para uma “reestruturação do fluxo da 

comunicação científica, assim como das relações sociais no mundo. A produção de conhecimento 

científico também foi influenciada por essas mudanças culturais, econômicas e sociais e 

contribuiu para transformar os padrões de comunicação” (CASTRO, 2006, p.57). 

A internacionalização da ciência vinha ocorrendo gradativamente e, com mais ênfase, a 

partir da segunda metade do século XX, sendo destaque na política científica, tecnológica e de 

inovação (PCTI) da maioria dos países industrializados e de industrialização recente (VELHO, 

2011). A autora mostrou que os principais documentos da PCTI apontavam para a noção de 

internacionalização que, em suas mais variadas formas, poderia ser considerada desejável “como 

mobilidade de pesquisadores, colaboração física e virtual, contratos de pesquisa supranacionais, 

participação em organizações internacionais de pesquisa, coordenação e planejamento conjunto 

de atividades em CTI¹ [e] assumindo mesmo um caráter normativo”.  

Como argumentou Forattini em artigos especiais e editoriais, a expressão da pesquisa 

nacional no exterior era muito pequena em função da baixa visibilidade do que se produzia no País 

e que, em parte, isso se devia a falta de investimentos em pesquisa básica.  

¹Ciência, Tecnologia e Inovação.   
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Entendia que o fato de possuirmos uma ciência introspectiva, voltada para si e para 

dentro da academia, definia o pífio impacto conseguido, mesmo se consideradas publicações nas 

revistas fora do circuito mainstream.  

Ainda que a produção científica indexada nas principais bases bibliográficas tenha 

crescido a taxas elevadas entre 1990 e 2011, “a proporção das publicações em colaboração 

internacional permaneceu estagnada nesse período. As razões para isso precisam ser 

investigadas, mas há uma hipótese de que a formação de doutores no Brasil ocorra, 

excessivamente, dentro das fronteiras nacionais, com um número cada vez menor de estudantes 

brasileiros em cursos avançados no exterior e, além disso, que o país não consegue atrair número 

significativo de pesquisadores estrangeiros que sirvam como ponte para as redes internacionais 

de pesquisa” (IDEM). 

Como possível resposta a estas demandas, em 1986 a RSP divulgou seu primeiro 

trabalho na forma bilíngue¹ inglês-português, procedimento já anunciado à comunidade científica 

em 1984 (RSP, Volume 18, Número 5), no qual os artigos de interesse nacional deveriam ser 

editados em português e os temas que interessavam à comunidade internacional poderiam ser 

publicados na língua inglesa junto com aqueles que, mesmo devendo ser publicados em português, 

possuíam interesse além-fronteiras.  

Como define a passagem, “a decisão de se publicar artigos simultaneamente em inglês 

e português poderá vir a constituir-se, no futuro, norma de publicação da Revista de Saúde 

Pública, abrangendo todos os artigos” (RSP, Nota do Editor, Volume 21, Número 2, 1987).No 

formulário de avaliação dos manuscritos submetidos à publicação, o relator devia informar o 

idioma mais adequado ao artigo. 

  ¹A Revista de Saúde Pública publicou a primeira nota no formato bilíngue sobre a identificação do Aedes albopictus em seu volume 

20, fascículo 3, Junho, 1986.  

 No Volume 21, Número 2, foi publicado o primeiro artigo bilíngue, versando sobre a definição da razão da mortalidade 

proporcional de Swaroop e Uemura.  
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Segundo descrição do relatório a seguir, é possível constatar vínculo aos padrões 

internacionais: “há que se concluir do interesse dos artigos nela publicados para a comunidade 

internacional, pois a RSP é indexada por vários centros mundiais, estando representada em várias 

bases especializadas internacionais. Este aspecto pode não somente estar refletindo a qualidade 

do periódico conforme os padrões exigidos, como também significar que a ciência não tem 

fronteiras [...] geográficas ou políticas”. (RSP, Relatório Anual do Editor, Volume 27, Número 2, 

1992). 

De fato, observamos um aumento expressivo do número de autores estrangeiros ao 

longo da década analisada e de trabalhos escritos na língua inglesa, porém raros realizados em 

cooperação internacional.  

No relatório anual dos editores de 1992, a RSP informa que publicou 43 (66,1%) 

artigos de autores nacionais, residentes no Estado de São Paulo; 15 (23,1%) de outros Estados e 

sete (10,8%) de outros países latino-americanos. É importante rememorar que as publicações eram 

impressas e todos os procedimentos se davam por correspondências em papel. Não havia troca de 

e-mails como na atualidade. 

Para termos uma ideia das dificuldades, até pouco antes do advento da internet os 

artigos e outras formas de documentos científicos eram publicados da maneira tradicional, o que 

significava que todo o fluxo de comunicação e procedimentos (redação, revisão, publicação e 

disseminação) era impresso, sendo possíveis outras etapas que, igualmente, dependiam do fluxo e 

expedição constante de papéis no decorrer da sistematização. A evolução eletrônica que ocorreu a 

partir de 1970, possibilitou um início de controle por teleprocessamento, entretanto restrito a 

algumas bases, de maneira que a grande maioria dos trabalhos realizados (artigos, resenhas, cartas, 

teses e dissertações) era acessada unicamente por meio de solicitação presencial nas bibliotecas 

disponíveis. Os custos eram altos e havia necessidade de grandes espaços para armazenamento. 
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Recordemos que no começo do século XX surgiram propostas na tentativa de 

organização de documentos bibliográficos. Uma delas foi atribuída ao National Institutes of Health 

(NIH) dos Estados Unidos, para eliminar as publicações em fascículos e privilegiar as separatas, 

estimulando um contato direto entre pesquisadores. Essa iniciativa foi extinta em poucos anos por 

pressão das editoras comerciais e o sistema pode ser considerado o precursor dos arquivos abertos 

implantados somente após o advento da internet (CASTRO, 2006).  

A partir de meados da última década do século XX o cenário das publicações se viu 

profundamente alterado. Mudou-se o modo de divulgar ciência a partir da alteração do fluxo 

comunicativo, abrindo espaços no processo de integração entre diversos setores da sociedade por 

meio da consolidação da world wide web (www) e da internet em forma de redes transdisciplinares 

e heterogêneas (IDEM).  

Essa mudança significou a inclusão da digitalização e da automação provocando 

“transformações nos padrões de comportamento da comunidade científica e [na] sua relação com 

a sociedade. Além de abrir novas possibilidades de interação, a publicação eletrônica acrescentou 

uma nova etapa no fluxo da comunicação científica: o da geração de medidas e de indicadores 

para avaliação. Os autores podem acompanhar os indicadores do fluxo de aprovação de seus 

trabalhos; os editores e revisores, os do fluxo de revisão por pares; os pesquisadores, editores e 

gestores, o número de acessos, comentários e citações recebidas e concedidas” (IDEM, p. 60). 

Em 1997/1998 foi criada a Scientific Eletronic Library Online-SciELO a partir de 

esforços da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) em parceria com o 

Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciência da Saúde / Biblioteca Regional 

de Medicina (BIREME). A iniciativa disponibilizou uma biblioteca eletrônica que abrangeu 

coleção selecionada e criteriosa de periódicos científicos brasileiros.  
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O projeto tinha como objetivo o desenvolvimento de tecnologia visando a preparação, o 

armazenamento, a disseminação e a avaliação da produção científica em uma base de 

compartilhamento democrático de informações, com acesso completo, livre e gratuito. Em seu 

início indexava aproximadamente 55 periódicos Brasileiros¹. 

No curto espaço de tempo entre 1998 até o ano de 2000, a RSP havia se munido de 

várias modificações em consonância (e às vezes dissonância) com seus objetivos e políticas 

internas. A indexação na SciELO foi assim relatada: “Em 1997, dada a importância da "Internet" 

para a divulgação científica, a Revista de Saúde Pública foi colocada à disposição dos leitores, 

via "on-line", com texto completo. Em 1998 passou a participar do Projeto SCIELO [...]. Este 

projeto constitui biblioteca virtual de revistas científicas brasileiras em formato eletrônico, com 

texto completo, além de possibilitar a avaliação do uso através de índice de citações” (RSP, 

Volume 33, Número 1, 1999).  

Esse mesmo editorial ressaltou a implantação de outras mudanças: “Em 1999, decidiu-

se introduzir algumas inovações a partir deste fascículo. Seguindo a tendência internacional, 

decidiu-se implementar a publicação de artigos mais curtos e apresentados segundo o estilo 

Vancouver [...] além do que esta é a tendência moderna, em um mundo que pretende eficiência, 

qualidade e, sobretudo, agilidade na comunicação. O envio dos manuscritos poderá ser via e-

mail”.  O estilo Vancouver, adotado parcialmente desde 1989 pela RSP, passou então a ser 

integralmente aceito para preparação dos manuscritos conforme as normas constantes do 

documento Uniform Requeriments for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, elaborado 

pelo International Committee of Medical Journal of Editors.  

 

¹ http://scielo-log.scielo.br/scielolog/scielolog.php?script=sci_journalstat&lng=pt&nrm=iso&app=scielo&server=www.scielo.br. Acesso 23/2/2013. 

 

 

http://scielo-log.scielo.br/scielolog/scielolog.php?script=sci_journalstat&lng=pt&nrm=iso&app=scielo&server=www.scielo.br
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Estamos convencidos de que este longo processo de internacionalização foi antecipado 

por Forattini desde o final da década de 1970 por meio de editoriais, relatórios anuais e artigos 

publicados, em um movimento desenhado e orquestrado no decorrer das publicações.  

Questionamos o que significou este processo de internacionalização a partir do papel 

desempenhado pelos periódicos acadêmicos no tocante à comunicação e divulgação de pesquisas e 

quais as implicações do uso de determinados indicadores bibliométricos: a quem interessava e de 

que modo a aceitação de determinados critérios avaliativos influenciaram a pesquisa nacional.  

Como vimos, a incorporação de meios técnico-informacionais teve influência decisiva 

na agilização e na disseminação dos resultados de pesquisas em âmbitos nacional e internacional, 

promovendo uma ampliação do número de periódicos para estas finalidades. Se por um lado tais 

mudanças foram decisivas para o aprimoramento e compartilhamento dos conhecimentos 

científicos, por outro configuraram um processo impregnado de controvérsias quanto aos 

requisitos e critérios necessários para assegurar a qualidade dos meios constituídos pelas revistas e 

periódicos.  

Este processo conduziu à busca de visibilidade da produção veiculada por meio de 

índices métricos, muitos dos quais não consideravam questões regionais no cenário internacional.  

No intuito de aumentar sua competitividade, revistas nacionais iniciaram um processo 

de internacionalização adotando índices bibliométricos derivados das compilações do Citation 

Index do Institute for Scientific Information (ISI). Tais critérios privilegiavam publicações da 

corrente mainstream, dificultando a indexação de revistas que não aquelas do conjunto inicial da 

criação do instituto. Para entendermos um pouco mais desse processo, tornou-se necessária a 

investigação do trajeto de criação e aceitação de índices que se propugnavam avaliativos das 

publicações científicas.  
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Nosso ponto de origem foi investigar o trânsito de informação e a comunicabilidade 

social nas publicações científicas em meados do século XX, entendendo ciência como “un sistema 

de producción de información, en particular información en la forma de publicaciones, 

considerando publicación a cualquier ‘información’ registrada en formatos permanentes y 

disponibles para el uso común’” (SPINAK, 1998, p.141). 

Em 1959, na determinação de medir o avanço científico por meio do que foi descrito 

como o uso da ciência das ciências, pesquisadores da VINITI (All-Union Institute for Science and 

Technical Information) da Academia de Ciências da ex-União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), publicaram um dos primeiros artigos na área da cientometria que atendeu pelo 

título “As informações científicas e técnicas como uma das tarefas da cibernética” (VANTI, 2011, 

p.8). Segundo a autora, tal artigo apresentou “uma justificativa lógica original dos modelos 

matemáticos examinados para o crescimento da ciência. As primeiras definições de cientometria, 

como se vê, guardam relação com a cibernética. Ela era considerada como ‘a medição do 

processo informático’, sendo que o conceito de informática significava informação científica” 

(IDEM, p.7). 

 Inicialmente, havia interesses esparsos que se ocupavam do controle de acesso à 

informação. Porém, logo as bases de busca se projetaram em redes distribuídas com rígidos 

critérios de aceitação de artigos e revistas. Essa história nos parece ainda incerta e controversa 

quanto aos critérios adotados nas avaliações, a quem interessava e como as referências originais 

foram construindo espaços para uma legião de outras bases que surgiriam posteriormente.  

Parte da controvérsia poderia ser resumida nas seguintes questões para a época: quem, 

afinal, indexava os indexadores? Ou, “quem bibliometriza os bibliometrizadores? Quem avalia os 

avaliadores? Pelo visto, tais instâncias exercem suas atividades, impelem seus padrões e difundem 

a presente ideologia bibliométrica aparentemente sem maiores resistências, alimentando a 

cornucópia de produção científica” (CASTIEL, 2011, p.153).  
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Indagamos quais teriam sido os indicadores procurados ou desejados pelas revistas 

científicas e instituições acadêmicas, na tentativa de revelar interesses envolvidos no processo de 

avaliação. Queríamos também entender em que medida os periódicos que se propugnavam 

científicos poderiam moldar suas políticas editoriais em função da aceitação ou sujeição aos 

parâmetros avaliativos disponíveis no cenário das publicações e indexações da época.  

Um dos trabalhos pioneiros na área e que procurou concentrar informações 

bibliográficas, indexações e citações, surgiu com Eugene Garfield (1955). O trabalho previa 

instrumentos de informação que permitiam aos pesquisadores tornar mais ágeis suas investigações, 

avaliar o impacto de seus resultados e identificar as tendências científicas. O projeto estava focado 

no valor das informações conforme determinado por aqueles que as usavam. Idealizado e 

implantado por empresa comercial, estruturou sua base sob a lógica da competitividade e do risco. 

Assim como a competitividade podia ser calculada pela eficiência ou não de determinados 

investimentos na/da cadeia produtiva de uma empresa, de igual maneira os impactos positivos ou 

negativos também poderiam ser estimados a partir da visibilidade de um trabalho científico por 

meio de citações que recebia em outras publicações.  

Como decorrência deste processo, em 1958 foi criado na Filadélfia – Estados Unidos da 

América do Norte - o Institute for Scientific Information (ISI). Dois anos mais tarde novos 

desdobramentos técnicos possibilitariam tornar o acesso à informação mais eficiente e eficaz, a 

partir do uso de bases como o Science Citation Index (SCI), o Current Contents (CC), o Social 

Sciences Citation Index (SSCI) e o Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), potencializando 

a circulação de informações.  

Novas ferramentas permitiram o acompanhamento da produção de artigos científicos, 

tais como os índices de atividade, de afinidade, de impacto, de atração, de diversidade, de 

imediatez, de isolamento e de abertura; análise de citações, de co-citações e de auto-citação; fator 

de consumo, de eco, de impacto e de popularidade.  
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Técnicas de mapeamento das produções também foram desenvolvidas, tais como a 

análise de co-ocorrência de palavras; de rede de citações e de rede de colaboração científica.  

Entretanto, devemos observar que o campo da cientometria passou por uma estagnação 

durante a década de 1980, acompanhada de uma diminuição nas pesquisas que tratavam da 

avaliação de informações. Houve decréscimo também da reflexão sobre o papel dos indexadores e 

avaliadores de produção científica, contrastando com a década posterior, particularmente profícua 

em volume e acúmulo de informações na esteira de uma revolução tecnológica denominada 

sociedade informacional em rede (CASTELLS, 1999).  

Entendemos que as alternativas apresentadas por Spinak (1998) na época de surgimento 

da SciELO - entre os anos de 1997 e 1998 – exemplificam os impasses que se descortinavam no 

cenário latino americano com relação ao uso dos indicadores do ISI, sobretudo a crise pela qual 

passava as indexações e avaliações no setor das publicações da pesquisa em ciência e tecnologia. E 

isso nos interessa, em especial pelos desdobramentos que veríamos ocorrer nas revistas científicas 

brasileiras na área da saúde pública e coletiva frente ao curso de suas políticas editoriais de 

publicação.  

Observamos algumas iniciativas de analisar e compreender os critérios de avaliação de 

publicações no final da década de 1990, endereçando crítica ao modo com que a produção 

acadêmica vinha sendo avaliada e sujeitada, em especial aquela relativa aos países em 

desenvolvimento, como era o caso do Brasil.  

Em 1998, durante o seminário sobre avaliação da produção científica promovido pela 

SciELO,  Spinak (1998) apresentou alguns elementos  de bibliometria, cientometria e infometria 

na formulação de indicadores para o desenvolvimento da ciência.  
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Incomodado com a falta de indicadores que pudessem explicar inequivocamente como 

uma avaliação poderia ser desenvolvida, tratou de comparar os critérios com o auxílio de 

indicadores econômicos, tomando como base os elementos da estatística, da matemática e da 

administração. Verificou se a informação e o conhecimento em ciência poderiam ser avaliados por 

indicadores usados nas empresas e, consequentemente, passíveis de medição análoga à produção 

de objetos de consumo. Para tal finalidade consultou indicadores usados no contexto de 

organizações de cooperação internacional que avaliassem o desenvolvimento de tecnologia e 

pesquisa.   

Desde 1968, instituições internacionais como a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) já vinham desenvolvendo indicadores capazes de medir as 

atividades de investigação e desenvolvimento experimental (I&D). Alguns manuais foram 

elaborados para esse fim e seriam úteis se sensíveis o bastante para avaliar uma revista ou uma 

produção de conteúdo científico.  

Os clássicos Manuais de Frascati¹, de Oslo² e de Camberra³ estavam relacionados à 

medição de insumos e resultados econômicos, de tecnologia, de pesquisa e de desenvolvimento 

empresarial/industrial, porém não possuíam parâmetros adequados para avaliar a produção 

intelectual de publicações científicas na área acadêmica.  De maneira que Spinak (1998) concluiu 

não existir um consenso internacional sobre como avaliar a produção acadêmica do modo como se 

apresenta no sistema editorial, nem na interpretação de seus impactos.  

 

¹http://download.finep.gov.br/imprensa/manual_de_oslo.pdf. Acesso em 10/9/2014 

²http://www.mct.gov.br/upd_blob/0023/23423.pdf. Acesso em 10/9/2014 

³http://www.oei.es/catmexico/Manual%20_Canberra.pdf. Acesso em 10/9/2014 

 

 

http://download.finep.gov.br/imprensa/manual_de_oslo.pdf
http://www.mct.gov.br/upd_blob/0023/23423.pdf
http://www.oei.es/catmexico/Manual%20_Canberra.pdf
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Além disso, depreendeu que as bases disponíveis na época eram fortemente 

influenciadas pelo sistema ISI e que procurar por explicações em outras fontes significaria 

“investigar alcances e aplicações existentes que, em sua maior parte, derivavam das compilações 

do Citation Index do Institute for Scientific Information e de bases de dados similares” (SPINAK, 

1998, p.141).  

Diante da inexistência de indicadores sensíveis e imparciais para uma avaliação 

ajustada à produção e publicações científicas, o autor levantou a hipótese de que a utilização do ISI 

causaria um viés interpretativo em favor das publicações que faziam parte da corrente principal 

dos países desenvolvidos (corrente mainstream) em detrimento das publicações de qualidade 

similar provenientes de países em desenvolvimento.   

A situação indicava um conjunto fragmentado de estudos métricos, incongruente e que 

não dispunha de um método confiável e aceito universalmente para medir a produção intelectual 

das publicações. 

Podemos dizer que existia, de um lado, um sistema predominante representado pelas 

bases e periódicos dos chamados países centrais e, por outro, a baixa produtividade dentro do 

próprio campo de estudos cientométricos, que não tinha claro os métodos aplicados e muito menos 

uma operacionalização que pudesse contribuir para políticas de ciência e tecnologia de maneira 

justa e adaptada às diferenças nacionais.  

Talvez esse cenário tenha sido o impulso necessário à criação da SciELO, em meio a 

uma situação incômoda no final da década (1990-2000).  

Para alguns pesquisadores, o processo de avaliação em curso à época não deveria ser 

tratado apenas como uma compilação de dados ou armazenamento de informações. Os dados 

quantitativos eram apenas componentes de um processo maior de avaliação.  
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A avaliação não deveria responder “por quê” aquelas situações ocorriam, porém “por 

quê” ocorriam como ocorriam, atentando para o caráter político que fundamentava as avaliações 

de publicações, ou seja: “la evaluación del sistema de comunicación científica debe tener como 

referencia las metas de la política científica establecida para el país o región, no necesariamente 

coincidente con la ‘ciencia internacional’ ” (SPINAK, 1998, p.144). 

Encontramos reflexões semelhantes, por exemplo, em alguns editoriais da RSP que 

criticavam a transferência de tecnologia e incorporação de ciências exógenas de caráter dependente 

e colonialista, em parte decorrentes do crédito que as instituições nacionais davam às indexações e 

ao encantamento acrítico perante avaliações realizadas por empresas com tecnologia de países 

desenvolvidos e distantes da realidade nacional. A política de internacionalização - ou na falta de 

uma - que se apresentava, induzia muito mais à importação e reprodução de informações e 

conhecimento do que de inovação em ciência e tecnologia.   

Forattini debateu sistematicamente este tema. Junto com ele, entendemos que a 

produção dos países centrais e periféricos cumpriam papéis diferentes e, portanto, formulavam 

interesses e políticas em contextos diversificados, necessitando de avaliações, pesos e medidas 

ajustadas a cada cenário. A indagação reside no fato de se saber se os modelos de ranking de 

revistas, como as medições, os critérios de indexação e a elaboração de indicadores e fatores de 

impacto, levavam em consideração tais singularidades.  

Pelo fato de estar aberto ao público internacional - no sentido de disponibilidade de 

acesso e não necessariamente de um uso gratuito - o ISI cumpria sua missão em ocupar um espaço 

específico assegurando um caminho aos que se interessassem na internacionalização de seus 

produtos. Seria de se esperar que as regras dessa base indexadora fossem sensíveis em detectar e 

incluir as necessidades regionais, conforme apontamos anteriormente. Contudo essa hipótese não 

pode ser sustentada.   
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Dois anos antes da implantação da SciELO, a RSP mostrou algumas incongruências 

com relação à internacionalização, a partir do que denominou tríade da publicação científica que 

incluía a internacionalidade, o impacto e a competitividade no contexto da compreensão invocada 

por detrás dos índices do ISI (RSP, EDITORIAL, Volume 30, Número 1, 1996).  

As revistas e os pesquisadores de cenários diferentes das mainstream deviam se 

adequar às normas e ao sistema que detinha não só o domínio da Web, como também o das 

revistas, o das bases de indexação e o dos critérios para aceitação de artigos. Então, para ser 

indexada em uma base internacional que pudesse elevar o fator de impacto de uma revista 

brasileira, seriam necessárias publicações que atendessem aos critérios das revistas internacionais 

ranqueadas pela mesma base que as indicava, estabelecendo tendências e reforçando-as 

sistematicamente.  

Como decorrência desta clara circularidade, os critérios eram postulados e se auto 

definiam, indicando quais eram as revistas a serem buscadas para publicação e para se obter a 

maior pontuação no fator de impacto, ao mesmo tempo em que, quanto mais impacto se conseguia 

para um periódico, mais se elevava o ranking da própria revista e da base procurada para 

publicação/indexação respectivamente.  

No limite desta reflexão, o topo do ranking jamais poderia ser alcançado e serviria 

constante e referencialmente ao suporte da base que abrigasse uma revista mainstream, sendo esta 

também fortalecida e favorecida nestas mesmas medidas, num círculo potencialmente interminável 

e imutável. Isto posto, ou se adequavam os temas, os formatos, os estilos e as revisões ao modelo 

pré-existente (incluindo aí muitas vezes a única opção), ou não se internacionalizava as pesquisas 

e, por consequência, a ciência de origem não teria visibilidade internacional e se condicionaria 

num ciclo eterno e vicioso a apresentar pífios indicadores de impacto e  baixa competitividade. 

Imediatamente surge a questão ao debate: a quem, afinal, interessava esta dada 

internacionalização?  



154 

 

Para responder tal questão, lembremos inicialmente que assim como a SciELO, o 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online - MEDLINE - passou a ter seu acesso 

online gratuito a partir de 1997, contendo mais de nove milhões de referências bibliográficas, das 

quais 80% eram publicadas na língua inglesa.  

Cabe, entretanto, verificar o número de revistas indexadas nessa base – em particular as 

relacionadas à saúde pública brasileira - para dimensionarmos a contribuição dos conhecimentos à 

disseminação e visibilidade em um dado processo de internacionalização. Coimbra mostrou que 

esse número era muito pequeno, particularmente com respeito ao interesse por ciência proveniente 

de países cientificamente periféricos, ciência essa referida como pequena ciência ou little Science 

e “por mais que se autodefina como uma base de informação bibliográfica internacional [...] na 

prática o MEDLINE confere uma atenção especial às revistas médicas da América do Norte [e] 

não há por que esperar que o MEDLINE ou qualquer outra base de informação bibliográfica 

estrangeira tenham que, necessariamente, incluir toda a totalidade das revistas publicadas no 

mundo” (COIMBRA, 1999, p.885).  

Como reflexo imediato desta orientação de mercado que significava uma política de 

internacionalização, criou-se uma marca indelével como resultado de um pragmatismo patente 

após o uso e aplicação de parâmetros internacionais ao categorizar a ciência em principal e em 

secundária. Essa situação, a nosso ver equivocada, explicava algumas questões. Entre elas 

destacamos a dificuldade de escoamento de pesquisa; a contínua e desarrazoada reverência e 

dependência de outras bases estrangeiras - particularmente as de iniciativa privada -; a presença de 

um cenário de mercadologia e mercantilismo científico; os altos custos de publicação e um forçoso 

redirecionamento do modo de fazer ciência, a começar pela escolha dos objetos de estudo. Logrou, 

igualmente, descortinar uma acirrada disputa pelos parcos recursos financeiros que seriam 

disponibilizados para as temáticas mais competitiva do circuito mainstream.  
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Coimbra pontuou que a utilização dos fatores de impacto do ISI na saúde pública 

latino-americana acarretava um quadro distorcido e incompleto por não contemplar as 

especificidades do campo em relação aos “impactos sobre políticas, planejamento de estratégias 

de intervenção e de programas de saúde, ou sobre a organização de serviços que muito 

extrapolam a mera quantificação de referências/citações bibliográficas” (IDEM, p.887). 

Considerando todas as áreas de conhecimento, a utilização dos indicadores não tinha o mesmo 

potencial de avaliação além de não dispor, como princípio, de uma ordenação e sistematização 

baseada num mapa geopolítico e social regionalizado. De fato, conforme fundamentos do ISI, a 

formação dos indicadores e a sua aplicação “não [eram] orientados pelo princípio da 

representatividade geográfica” (GARFIELD, 1995).  

Barata (2008) também contribuiu para esse debate ao defender a disponibilidade de um 

controle ou classificação de periódicos científicos a partir da adoção de padrões mínimos de 

qualidade, visando a indexação e posterior disseminação do conhecimento.  Acreditava que aceitar 

um indicador proveniente de uma base comercial bastante seletiva colocava a própria ciência em 

um corpo estranho de interesse e domínio.  

Na tentativa de entender a lógica desta prioridade quando comparada à MEDLINE, por 

exemplo, a autora questionou a reverência dada à base Journal of Citation Reports (JCR) da 

Thomsom Reuters,.  Explica: “nenhuma base de indexação bibliográfica é mais utilizada do que o 

PubMed em todas as partes do mundo. Se o que está buscando é dar maior visibilidade à 

produção nacional e fazer a ciência brasileira participar da construção da ciência do mundo, 

então limitar os periódicos considerados de excelência apenas àqueles incluídos na base Thomson 

Institute é estreitar muito o campo” (IDEM, p.206).   
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Recordemos que o PUBMED poderia ser pesquisado em seus próprios arquivos ou, 

como um portal, acessando diretamente outras bases e editoras. Mas direto não significava 

gratuito. A versão mais recente, na forma de arquivo livre ao acervo de jornais de literatura 

biomédica e ciências da vida, foi lançada em 2000 e faz parte do Instituto Nacional de Saúde da 

Biblioteca Nacional de Medicina da América do Norte (U.S. National Institutes of Health's 

National Library of Medicine - NIH/NLM). Até pelo menos o ano de 2013, o princípio instituído 

de acesso livre e gratuito divulgado pelo PUBMED recomendava cautela ao interpretar o conceito 

de livre, como pode ser observado na passagem a seguir extraída de seu portal: “please note, 

however, that free access does not mean that there is no copyright protection. As described on our 

copyright page publishers and individual authors continue to hold copyright on the material in 

PMC and users must abide by the terms defined by the copyright holder”¹. 

Em outro artigo, Barata alertou para a necessidade de utilização de indicadores da base 

SciELO que se mostravam bastante apropriados em comparação com outras bases de indexação, 

na medida em que podiam melhor “refletir a disseminação da informação na América Latina e no 

Brasil, sem as limitações impostas pela língua e para um campo específico do conhecimento. Os 

indicadores produzidos por outras bases estrangeiras poderão, evidentemente, continuar a ser 

usados como indicativos da difusão científica em países europeus e norte-americanos” 

(BARATA, 2007, p. 3039) 

Para nossa investigação, cumpriu-nos também estar atentos a uma oportuna reflexão 

sobre os tipos de acessos. Devemos considerar a variabilidade de serviços que distinguem as bases 

de consulta.  

 

¹ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/.Acesso em 28/02/2013 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/
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Há bases que são bibliográficas e disponibilizam apenas resumo dos trabalhos, como a 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, enquanto outras, como 

a SciELO, permitem acesso integral aos textos. Já outras, como o JCR, oferecem uma série de 

indicadores sistemáticos para avaliar criticamente a produção mundial de jornais e revistas 

consideradas líderes em seus segmentos, conforme seus critérios.    

Contudo, o que se debatia e denunciava à época da criação da SciELO era a falta de 

transparência e a obscuridade por detrás da formulação de fatores de impacto utilizados como 

indicadores de qualidade dos periódicos. As avaliações de uma revista científica recaíam 

predominantemente no valor de seu impacto e de suas citações e essa prática propiciava ampla 

margem e manipulação conforme os interesses das bases de iniciativa privada que avaliavam a 

produção científica no mercado editorial de língua inglesa.  

Observamos que a maior parte dos estudos bibliométricos e das ferramentas disponíveis 

na época procediam das bases de dados do ISI, “cuyos procedimentos de selección de revistas son 

parciales y no son adecuados ni suficientes para evaluar la C&T de los países en vías de 

desarrollo. El ISI produce instrumentos adecuados para evaluar la ciência mainstream, pero no 

así la del resto del mundo” (SPINAK, 1998, p. 146). 

Esta questão pode ser pensada no modo com que historicamente os rankings foram 

sendo estabelecidos, a partir da relação de disciplinas com as bases de dados ISI, assim como a 

categorização arbitrária original das produções mainstream. Indagamos se esta situação provinha 

de um campo já elaborado previamente com revistas selecionadas a partir de interesses dos centros 

que disponibilizavam os critérios de avaliação internacional.  
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Encontramos em Rousseau & Spinak (1996) algumas proposições para investigar tal 

situação.  A questão colocada era: seria possível que uma lista de campos ou áreas de jornais de 

alta visibilidade internacional pudesse depender da base inicial de referência de periódicos? Como 

não tivemos acesso a esse trabalho, por estar indexado em uma base que solicitava pagamento para 

leitura, optamos por ler apenas o resumo elaborado pela Eric Education Resource Information¹: 

“in some cases, lists of journals selected by linguistic or geographic criterion might differ 

significantly from ISI”.  

Notemos que as revistas cobertas pelo ISI foram consideradas por Garfield (1995) 

como a porção do leão, uma vez que representavam as revistas mais acessadas da literatura 

mundial, as mais citadas e supostamente as de maior fator de impacto. Essa situação foi 

problematizada por Rousseau & Spinak (1996) como “lo problema de las colas de los cometas”². 

Para melhor entendermos essa questão, foi preciso investigar uma situação conhecida como lei da 

concentração, elaborada pelo próprio Garfield (1979). De acordo com ela os artigos de um 

determinado campo se concentravam nas mesmas revistas de caráter multidisciplinar de alto 

impacto ou mainstream.  

Assim admitido, algumas disciplinas acabavam por seguir outra que lhe era nuclear, de 

tal maneira que pesquisas subsequentes produzidas em áreas afins eram publicadas na esteira desta 

nuclear. A partir desta constatação, Garfield depreendeu que uma biblioteca de ciência bem 

equipada e que cobrisse todos os núcleos de todas as disciplinas não deveria ter mais revistas do 

que uma coleção especializada que cobrisse toda a literatura científica das disciplinas nucleares ou 

centrais. Nestas condições precisaria de pouco mais de mil revistas mainstream para cobrir todos 

os núcleos com suas caudas.  

¹http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ541430&ERICExtSearch_Search

Type_0=no&accno=EJ541430. Acesso em 13 de Fevereiro de 2013 

 ² trad: “o problema das caudas dos cometas”. Cola de los cometas (em Espanhol) ou fila de um cometa é uma metáfora aludindo ao fato da disciplina 

nuclear ser o cometa seguido pelas sua fila (ou cauda) de disciplinas.  
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Assim, seria possível entender, por exemplo, porque três mil revistas inseridas no 

Science Citation Index - SCI - seriam mais do que suficientes para cobrir 90% de toda literatura 

que realmente importava. Segundo Spinak e Rousseau esta lei nunca foi totalmente demonstrada 

durante mais de 30 anos (entre 1968 e 1998), embora tenha atuado “como impedimento ideológico 

para que se incluyeran al ISI revistas que no pertenecieran a ese conjunto cerrado de revistas 

iniciales, que historicamente procedieron de los países desarrollados de habla inglesa” 

(ROUSSEAU E SPINAK, 1996).   

A questão da internacionalização era um processo no qual a RSP parecia estar 

submetida e não inserida. Em seus editoriais e artigos especiais, comunicou que o cenário desejado 

passaria pela prospecção e investigações originais e não apenas reprodutivas. O periódico almejava 

que a pesquisa nacional direcionasse seus esforços no sentido de uma ciência endógena, sem 

descartar materiais locais bem produzidos e com aceitação assegurada em função da relevância de 

uma descoberta. O resto era consequência natural dos desdobramentos daquelas atividades 

precípuas.  

Os editoriais expunham que artigos publicados e relacionados à saúde pública 

representavam uma porção bem menor quando comparados a outras áreas, a exemplo da genética, 

da biologia molecular e da medicina experimental. Aqui vemos igualmente uma repercussão do 

que aludíamos anteriormente com referência à porção do leão.  

A representação total da América Latina no ISI fazia-se, conforme Coimbra (1999), 

com alguns periódicos editados na Argentina, Chile, Brasil e México. De forma que era muito 

questionável “a adoção de parâmetros ISI para a avaliação da produção científica e da qualidade 

das revistas editadas na região”. A esse quadro juntava-se uma preocupação dos editores em 

alargar a temática da revista, editando artigos com maior abrangência de temas no sentido de 

captar e estimular novos adeptos.   
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E de fato ocorreu um aumento da variabilidade temática. Dessa forma, pudemos 

entender os dilemas expressos em editoriais da RSP em torno da dúvida sobre o que publicar dada 

a miríade de assuntos que permeava a área em termos de linhas e temas de pesquisas. Isso pode ser 

testemunhado em fascículos que abordavam, ao mesmo tempo, assuntos tão variados como 

DCNTs, problemas de ecologia, dinâmica de vetores na parasitologia, doença mental, 

contaminações por resíduos e alimentos, doenças infecciosas, vigilância sanitária, tabagismo, 

suicídio, nutrição, cáries dentárias, abuso sexual, qualidade de vida e violência urbana, para citar 

alguns. 

Outros fatores também influenciavam as notas de impacto: as bibliografias de 

referência. Os trabalhos com declarada orientação política e antropológica demandavam citações 

particulares, incluindo aí livros e obras de coleções clássicas, não fazendo parte de material 

indexado pelo ISI. Desta forma, era infértil esperar que tal base pudesse fornecer fatores de 

impacto e citações de alto valor competitivo, cuja lógica de formulação de índices estruturava-se 

em outras assunções e pressupostos.  

Esta situação da área da saúde pública não parecia ser exclusiva da América Latina. 

Dentre as 100 revistas mais citadas pelo ISI, não houve menção às revistas do campo da saúde 

pública, muito menos da desconhecida e nova saúde coletiva, nem tampouco do American Journal 

of Public Health ou do International Journal of Epidemiology (COIMBRA, 1999, p. 887). Curioso 

notar que em um estudo que levou em consideração o período de 1985 e 1992, Cruz (1995) 

mostrou que o Boletin de la Oficina Panamericana ou Revista Panamericana de Saúde Pública foi 

o mais citado, embora não indexado no ISI.  

Ao debater esse assunto, a RSP entendia que a prerrogativa de subsidiar o crescimento 

interno e responder às necessidades de publicação não poderia subestimar o investimento em 

pesquisa nacional e de boa qualidade.  
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A RSP não só inaugurou como manteve em suas publicações o conceito de ciência 

endógena e exógena, tecendo crítica constante sobre a falsa percepção de se realizar uma ciência 

interna quando, na verdade, esta era produzida de acordo com as normas e regras das revistas e 

pontuações mainstream, ocupando-se e utilizando-se de referencias e temáticas distantes da 

realidade regional.   

Em seu artigo Ciência perdida no Terceiro Mundo, Gibbs (1995) mostrou que em 1996 

o Brasil contribuía com 0,6% do total de pesquisas e artigos publicados nos periódicos mainstream 

no mundo, enquanto os seis primeiros ranqueados na Science Citation Index (SCI) representavam 

mais de 60% do total e, destes, metade era representada por publicações dos Estados Unidos.  

Os números refletiam adequadamente as imposições antes mencionadas de se alcançar 

quaisquer níveis de alto impacto, competitividade ou internacionalização. As pesquisas 

desenvolvidas nos países do terceiro mundo eram consideradas secundárias em relação às 

produzidas nos países ricos e desenvolvidos. Estas últimas tinham garantido impacto, 

competitividade e internacionalidade por já serem incluídas no ISI. 

Como afirmou Forattini “no caso dos países terceiro-mundistas, em geral essa 

atividade científica deixa de se traduzir em ‘rentabilidade’, no sentido de objetivar o 

desenvolvimento de tecnologia passível de comercialização [e] talvez por essa razão, observa-se 

pouco interesse em considerar as publicações assim originadas, como dignas da ‘mainstream’ e, 

consequentemente, merecedoras de indexação no ISI. Em vista disso custam, ou mesmo não 

conseguem, a alcançar a tão desejada ‘visibilidade’” (Volume 30, Número 1, 1996).  

É relevante registrar que, dois anos antes do nascimento da SciELO, a RSP já apontava 

uma perspectiva - sugestiva e otimista - em relação à possuir maior visibilidade e critérios de 

indexação regionais.  
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É o que sugere a passagem a seguir, que sumariza as iniciativas da OMS lançadas em 

1996 e denominada Extramed e que surgiu com o intuito de agregar as bases da Ásia, Oriente 

Médio e África à LILACS: “há sinais de que alguma reação está começando a ocorrer. Tudo 

indica que o "eclipse" a que vem sendo submetida a literatura científica do terceiro mundo 

começa a preocupar e a propiciar a realização de iniciativas objetivando obviá-lo [...] como 

tentativa de dar mais "visibilidade" à ciência endógena que se produz no terceiro mundo (IDEM). 

O desenrolar da história, ou precisamente dessa história das citações e índices de 

citações, percorreu um longo e tortuoso caminho desde 1955 com as ideias de indexação e 

pesquisa de Eugene Garfield, como vimos.   

Na década de 1990/2000 tornaram-se possíveis (e concentrados) o alinhamento das 

ferramentas de busca e avaliações a partir de uma conjunção de meios e técnicas que incluíam os 

progressos da informática e informatização; a expansão dos microprocessadores e dos cabos de 

fibras óticas; o fortalecimento e ampliação da “world wide web” (www), a internet além do 

incremento de satélites em órbita.  

Admitimos que as redes digitais não eram apenas capilarizadas segundo os interesses 

de uma potente e desenvolvida teia de relações entre publicadores, editores, cientistas e 

investidores. Eram também capitalizadas de maneira muito compatível ao que apontou Castiel e 

cols. (2007, p.146) na passagem “é preciso ampliar a discussão acerca da dimensão 

mercadológica na publicização da atividade científica. A autoria de artigos se tornou moeda 

corrente – uma mercadoria negociável no mercado acadêmico em tempos de grandes 

investimentos nas ciências biológicas e médicas (big Science)”.  
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Tomando como base o ano de 2000, MacIlwain (Exceptional returns: the economic 

value of America´s investment in medical research, da Mary Woodard Lasker Charitable Trust) 

explorou a monetarização das pesquisas por meio de um documento da Funding First acerca dos 

investimentos em pesquisas médicas e os possíveis retornos econômicos gerados nos EUA. Essa 

situação não deixava de implicar problemas também aos investidores e aos países ditos centrais. 

Esse tema fez parte da pauta de discussões da RSP. Em artigo especial, Forattini apresentou alguns 

dados dos investimentos destinados à pesquisa, não descartando as implicações competitivas 

oriundas destas ações. 

O editorial mostrou que em 1996 o governo norte-americano (líder mundial da 

produção científica na época) havia mandado ao congresso um pedido de orçamento “do porte de 

cerca 72 bilhões [e] em contrapartida, tal situação gerou, naquela sociedade, pressões internas 

que desembocaram em elevada competitividade na conquista de financiamentos, de status 

científico e de prestígio e posição social. Desnecessário dizer da inconveniência desse quadro, 

uma vez que induz os pesquisadores ao estresse decorrente dessa luta insana”, concentrada nos 

campos da “astrofísica, da biologia molecular e genética, da física, da química e da clínica 

médica. É pois de se deduzir que estas constituem o que realmente o primeiro mundo considera 

como pesquisa básica ou, pelo menos, pesquisa digna de competir internacionalmente”. No Brasil 

o montante chegou a pouco mais de dois bilhões de dólares no mesmo período (RSP, Volume 29, 

Número 2, 1995). 

A operacionalização mercadológica da ciência, particularmente nos Estados Unidos, 

assumiu maiores dimensões por volta da virada da década de 1990/2000, quando novos 

instrumentos tecnológicos foram disponibilizados, providos de uma mais apurada técnica (e ao 

alcance daqueles que dispusessem de um computador e internet) utilizando-se dos conhecidos 

operadores booleanos, além da maior sofisticação por meio de roteadores e uma série de 

ferramentas de indexação e citação.  
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Em pouco tempo a Web of Science já teria sido incorporada pela Web of Knowledge, 

ambas associadas às bases originais, às revistas mainstream, aos portais e às plataformas de ciência 

que integravam um vasto circuito de alimentação e retroalimentação de informações disponíveis na 

internet e com acesso – em muitas delas - não gratuito.  

Surgiram receitas para ajudar a quem quisesse se lançar no mercado publicitário das 

ideias, das descobertas; da ciência, pesquisa e da visibilidade em seus campos. Bem ao estilo 

autoajuda, as fórmulas prometiam estratégias de como vencer o jogo de escrever artigos. O 

componente magistral destas assessorias consistia em criar o produto (um artigo científico) e 

vende-lo bem a um comprador (o editor). Candeias (editor associado da RSP), em editorial de 

1994, alertou para o significado de uma edição do American Journal of Public Health, que assim 

apresentavam os sete pecados fatais ao submeter um manuscrito para publicação: “Pecado 1: O 

conteúdo do manuscrito não tem interesse direto para a Saúde Pública; Pecado 2: O conteúdo do 

manuscrito não oferece nada de novo; Pecado 3: O conteúdo do manuscrito revela uma seleção 

inadequada dos elementos do projeto de estudo; Pecado 4¹; Pecado 5: O conteúdo do manuscrito 

oferece somente dados preliminares; Pecado 6: O conteúdo do manuscrito deixa transparecer 

uma elaboração preliminar defeituosa e Pecado 7: O conteúdo do manuscrito não passa de uma 

revisão da literatura” (RSP, Volume 28, Número 3, 1994). 

O número de rejeições às publicações e indexações mainstream atestava apenas um 

critério específico que selecionava os artigos conforme uma definida e oportuna alta seletividade. 

Com todas as precauções éticas que o tema exigia, os dados mostravam o poder editorial implícito 

ao aceitar artigos em detrimento de outros em nome da big Science, como mostrou Forattini em 

diversas ocasiões.   

 ¹ Por um equívoco de impressão o Pecado nº 4 não foi mencionado no editorial de Candeias. Recuperamos o item no 

artigo original: “O estudo tem pouca resposta ou baixo retorno”. Ver artigo de Northridge e Susser (American Journal 

of Public Health, v. 84, n.5, 1994): http://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.84.5.718 Acesso em 

19/12/2014 

http://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.84.5.718
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Cremos que adaptações a critérios mais ajustados poderiam melhor satisfazer às 

publicações nacionais, particularmente por estas não disporem - em certos casos - das mesmas 

ferramentas de inserção que outros centros mais sofisticados. Entendemos que o valor de 

exposição de um artigo pode ser estabelecido pelo mérito da descoberta, originalidade ou 

repercussão na ciência como um todo, independentemente de qual origem tivesse.  

Contudo, se o financiamento se mostrava susceptível ao fetiche de medições e 

indicações impactantes, certamente seria refratário a uma relação insumo/produto e a uma 

predominância dos indicadores de citações distante ou alheios às particularidades das políticas 

mais regionalizadas. Os programas públicos, teoricamente independentes da influência do 

mercado, poderiam mais adequadamente responder aos imensos desafios colocados no âmbito da 

pesquisa brasileira que, como sabemos, necessitava de investimentos equitativamente distribuídos.  
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VII.V.   2000 a 2010: SALTOS QUALITATIVOS PARA NOVOS TEMPOS 

“Ao apagar as luzes do século XX...”, assim inicia-se o editorial da RSP ( Volume 34, 

Número 3, 2000) que reflete sobre os avanços e retrocessos no fim de uma década e de um século. 

As promissoras tecnologias que surgiram – notadamente a informática – propiciavam as 

ferramentas para que diversas modalidades da ciência pudessem aprimorar suas técnicas e, até, 

seus princípios. A genética, a bioquímica, a física e outras hard sciences deram um salto 

qualitativo com a ajuda dos supercomputadores. Destacamos a descoberta da estrutura química do 

ácido desoxribonucleico (DNA) e a metodologia do sensoriamento remoto nos estudos ecológicos, 

avanços que seriam impossíveis sem a igual e crescente intervenção da matemática e de seus 

modelos cada vez mais refinados. 

Mas e a saúde pública e a coletiva? Como poderíamos - à guisa de uma síntese do que 

foi até agora cartografado– desenhar um panorama da RSP e da área/campo?   

Visto o conjunto da obra em seu todo, o cabedal construído foi promissor. A 

periodicidade foi mantida sem interrupções. A visibilidade e indicadores de qualidade tiveram 

graduais acréscimos, além de um processo contínuo de indexação internacional. No caminho da 

saúde pública, as transformações não foram menos significativas. Novas disciplinas surgiram em 

consonância com o processo de especialização que a área da saúde observou.  

Novas condições de vida alteraram o quadro epidemiológico nacional da metade do 

século, onde predominavam as doenças infectoparasitárias (DIPs) e, paralelamente, surgiam 

agravos crônicos e degenerativos. O editorial (RSP, Volume 34, Número 3, 2000) apontou que as 

vacinas desempenharam um papel fundamental no processo preventivo e por que não, na 

erradicação, como é o caso da varíola em 1973 e da poliomielite no início dos anos 1990. O 

saneamento ambiental também melhorou e, em decorrência, assistimos ao decréscimo das 

infecções gastrointestinais.  
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Contudo, novas preocupações surgiam no horizonte e parte delas devido à ação 

humana, responsabilizada pelas mudanças climáticas regionais e globais. Observamos este tema 

surgir nos primeiros artigos da RSP dos anos de 2000 e 2001 (Yang e Ferreira, Volume 34, 

Número 3, 2000; Rocha et al, Volume 35, Número 4, 2001).   

Os artigos CSHS sensu stricto permaneceram em menor quantidade e, segundo a 

editoria, essa frequência não foi satisfatória, pois: “deu-se maior valor aos determinantes 

biomédicos e deixou-se de atentar para a influência dos fenômenos sociais” (RSP, EDITORIAL, 

Volume 34, Número 3, 2000). Isso justifica nossa observação sobre a desproporcional 

representação das CSHS nos artigos do período de produção da revista até então. Forattini, porém, 

reconheceu – para além das publicações do periódico – a contínua subordinação dos adoecimentos 

aos fatores sociais, ao entender que em boa medida, estes seriam produtores de agravos à saúde da 

população e que, após a metade do século, seria possível testemunhar “o incremento em 

importância do estudo do ambiente social para melhor entendimento dos fatores que subjazem ou 

mesmo determinam o caminho que leva à doença, qualidade de vida e saúde”. Nesse sentido, 

concluiu que “a ética da saúde pública deve diferenciar-se da simples bioética médica” (IDEM). 

Segura destes termos gerais, tanto para a década como para o século, a editoria não 

deixou de esconder um cenário pessimista, especialmente quando o assunto recaia sobre o enorme 

abismo e assimetria entre os países pobres e os ricos, tema, por sinal, recorrente nos assuntos da 

revista. Mesmo com os avanços propalados, o quadro epidemiológico das doenças infecciosas 

permanecia subjacente às misérias nacionais, enquanto as nações mais desenvolvidas enfrentavam 

problemas decorrentes da tecnologia, como “as clonagens, os bebês de proveta, os transplantes, o 

prolongamento da vida e a manipulação genética” (IDEM).  

Forattini nos forneceu mais luzes ao indicar que as DIPs ainda exigiam atenção e 

vigilância, em que pesasse o avanço (mas não a hegemonia) das DCNTs.  



168 

 

Destacou o papel etiológico e determinante da exclusão social e dos abismos gerados 

pela assimetria entre primeiro e terceiro mundos: “não obstante, o acesso aos benefícios 

resultantes cresceu muito em desigualdade. Na verdade, o incremento da globalização e da 

economia neoliberal cada vez mais tem aumentado a parte da humanidade tida como excluída. 

Não há como comparar as conquistas alcançadas no primeiro mundo com as obtidas no chamado 

terceiro mundo. Em que pesem os esforços da Organização Mundial da Saúde (OMS), com seus 

programas de erradicação, as populações humanas nesse último vêem-se ainda a braços com 

endemias infecciosas” (IDEM).     

Na primeira edição da década, Goldbaum (RSP, Volume 34, Número 1, 2000) destacou 

o lançamento da Biblioteca SciELO - Saúde Pública, espaço virtual que disponibilizava um 

conjunto de revistas científicas da região das Américas e da Península Ibérica. Duas revistas 

brasileiras foram incluídas: A RSP e a CSP.  

 Nas palavras do editor, implicava também em uma ferramenta de auxílio na 

quantificação e qualificação, tanto da produção científica como das taxas de citação de artigos 

publicados, conhecendo-se com mais exatidão o que se estava produzindo na área e “quais 

autores, revistas e publicações [serviam] de referência para [os] pesquisadores, aferindo o grau 

de circulação, usos e impacto das revistas nos diferentes níveis regional, temático e institucional” 

(RSP, Volume 34, Número 1, 2000). 

A presença da RSP se intensificava no cenário nacional e internacional, cujo prestígio 

possibilitou participar do encaminhamento de proposições para os então candidatos à direção da 

OPAS (Mirta Rose Periago, Jaime Sepúlveda Amor, Juan Antonio Casas), em uma iniciativa que 

colocava o periódico como tribuna para discussão e debate aberto à comunidade sobre o futuro 

daquela organização e, consequentemente, de ações no âmbito da saúde pública (RSP, Editorial, 

Volume 36, Número 2, 2002).  
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Novos tempos exigiam capacidade de absorver novas demandas, o que levou à 

necessidade de ampliação do número de artigos por fascículo (aumento de 35% no período) e a já 

propalada pulverização temática nas publicações.  

Conjeturamos se a diminuição de certas disciplinas temáticas, como a entomologia, se 

deu pelo declínio de pesquisas em doenças infecciosas e parasitárias, pela diminuição dos agravos 

relacionados na população ou pela nova necessidade de espaço de publicação para outros temas 

emergentes.  

Esta última proposição nos parece mais indicada, pelo fato de que, embora existissem 

doenças declinantes ou erradicadas como a varíola, pólio, sarampo, coqueluche, tétano e difteria, a 

grande maioria das DIPs ainda se mostrava persistente (como tuberculose, leishmaniose, 

meningite, febre amarela, esquistossomose, malária, hepatites B e C) ou emergente (como 

HIV/AIDS, dengue, hantavirose, H1N1 e cólera, conforme Ministério da Saúde, 2010).   

No que tange ao cenário estrutural, vimos o movimento da reforma sanitária 

particularmente fértil após os desdobramentos da fundação da ABRASCO, além das contribuições 

do CEBES. Três referências da produção na área, a Revista Saúde em Debate (CEBES), a 

Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ) e a Revista Ciência e Saúde Coletiva (ABRASCO), 

publicadas desde 1976, 1985 e 1998 respectivamente, traziam o ideal reformador da saúde coletiva 

e poderiam, nesse sentido, ter estimulado – para pouco ou para muito - o perfil editorial da RSP.  

Como campo eminentemente interdisciplinar desde sua formação - de variados temas e 

interlocuções com a saúde lato sensu -, a saúde coletiva era, ela mesma, incentivadora e 

disseminadora de conhecimento nestes termos. Sob esta perspectiva observamos mudanças 

temáticas na RSP durante a década cartografada. 
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Podemos entender este percurso a partir da constatação de dois grandes grupos de 

temas. O primeiro deles refere-se aos assuntos mais gerais, observado por uma série sistemática de 

assuntos que se revezaram constantemente durante as publicações. O segundo constituído por 

algumas destas séries, que se destacaram nas publicações, formando núcleos específicos de 

discussão que chamaram a atenção pela inauguração de debates específicos ou pela sedimentação 

de temas que vinham sendo tratados de forma esparsa nas coleções anteriores e que passam, então, 

a serem mais presentes na distribuição dos artigos.   

No primeiro grupo, além do registro da inauguração do termo “ecoepidemiologia” 

(Volume 34, Número 4, 2000) identificamos as seguintes séries: desigualdade social, indicadores 

de saúde, entomologia, DCNT, DIP, saúde e gênero, saúde bucal, doenças mentais, 

geoprocessamento, globalização e doença, aquecimento global, droga adição, qualidade de vida, 

desenvolvimento motor, capacidade funcional, agravos nutricionais, saúde indígena, gestão em 

saúde, acidentes automobilísticos, saúde da mulher e do idoso, biossegurança, vigilância em saúde, 

inquéritos domiciliares, determinantes sociais de saúde, sociologia da saúde, medicamentos, 

epistemologia, índices demográficos, formação em saúde, zoonoses, métodos de pesquisa, 

coberturas vacinais, poluição industrial, meio ambiente e ecologia, agrotóxicos e pesticidas. O 

panorama mostrava, então, uma profusão de temas que reforçam o atributo de acolhimento do 

campo e das tendências temporais de publicação na área.  

No segundo grupo identificamos os seguintes temas: saúde da família/SUS/ atenção 

básica; violência doméstica; saúde ocupacional; atividades físicas, idosos e produção intelectual 

em saúde. Sobre estes assuntos gostaríamos de tecer alguns comentários.  
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Podemos dizer que o volume 34 (2000) registrou a primeira publicação sobre o 

Programa de Saúde da Família (PSF), no Informe Técnico Institucional¹ (ITI) elaborado pelo 

Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Políticas de Saúde. A propósito, este tema viria 

a ser extensamente explorado durante a década em foco, abordando diferentes questões na medida 

em que o modelo de atenção ia se desdobrando dentro da conjuntura do SUS.  

Podemos observar, a partir de 2005, menções ao Centro de Atenção Primária à Saúde, 

às internações domiciliares, aos agentes comunitários de saúde (ACS) e à saúde bucal na atenção 

básica (RSP, Volume 39, 2005); ao controle social e equipes multidisciplinares (Volume 40, 

2006); à saúde mental e doenças crônicas (Volume 41, 2007); à gestão do SUS, saúde da mulher e 

direito da saúde (Volume 42, 2008) entre outros, sistematicamente publicados (e em crescente 

número de artigos) até o ano de 2012. 

O PSF foi implantado em 1994, enquanto estratégia setorial, com o objetivo de 

reorientar o modelo assistencial brasileiro e melhorar os indicadores de saúde. Sabemos que a CSP 

e a Revista Ciência e Saúde Coletiva inauguraram esse tema por volta da mesma época, mais 

precisamente dois ou três anos antes da RSP.  

Mas, de qualquer forma, indagamos qual teria sido a razão pela qual relatos sobre esse 

tema só tenham sido publicados na RSP seis anos (aproximadamente) após a implantação do 

programa pelo Ministério da Saúde. Um possível argumento estaria relacionado ao modo com que 

o processo de implantação do sistema ocorreu, ou seja, paulatinamente e em alguns municípios 

brasileiros.  

 

¹ Os ITI - Informes Técnicos Institucionais - começaram a ser publicados em 2000 e permaneceram até 2012, tendo seu último 

boletim editado no Volume 46, Número 2, produzido e emitido pela Secretaria de Estado da Saúde, Centro de Vigilância Sanitária, 

Coordenadoria de Controle de Doenças. 
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Além do número insatisfatório de profissionais que se adequasse ao novo perfil exigido, 

havia falta de qualificação e de capacitação em saúde comunitária, o que podia ser justificado pela 

ampliação – também paulatina – da formação de cursos específicos nas Unidades Básicas de Saúde 

até os de graduação e pós-graduação no País.   

De forma que os resultados teriam uma inércia intrínseca até serem apreciados, 

estudados e publicados, exercendo influência paulatina e gradual sobre a produção científica do 

tema durante o decorrer dos anos posteriores à promulgação da Constituição de 1988.  

Mas não foi apenas o tema PSF que se ausentou desde sua formação até o ano de 2000. 

O próprio tema “Sistema Único de Saúde” também não esteve presente. Um dos primeiros (e 

poucos) artigos que refletiam sobre essa questão surgiu em 1995, com Fleury, da Escola Brasileira 

de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas e da Escola Nacional de Saúde Pública da 

Fundação Oswaldo Cruz com o título “Iniquidades nas Políticas de Saúde: O caso da América 

Latina” (RSP, Volume 29, Número 3, 1995).  

  A sociologia do conhecimento de Mannheim (1968) nos orienta a interpretar as 

situações de análise nas mais diversas perspectivas possíveis de observação. Uma delas poderia ser 

representada pela linha editorial que optava por estes ou aqueles assuntos a serem publicados. Uma 

outra diz respeito aos trabalhos que versaram sobre determinada temática, mas foram recusados 

por não responderem aos critérios de publicação. Estariam aí as razões para a ausência de artigos 

sobre o SUS?   

Por outro lado, no período de 2000 a 2012 todos os volumes apresentaram pelo menos 

um artigo sobre violência doméstica, sobretudo entre 2008 e 2009, quando apresentaram maior 

frequência¹.  

  ¹Veremos que, no mesmo período, o tema violência será muito mais abordado e discutido na CSP. 
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Registramos artigos associados à violência infantil, violência em função da 

desigualdade social, violência e alcoolismo e violência sexual associada a droga adição, para citar 

alguns. Uma das referências mais proeminentes fica por conta da violência contra a mulher, 

retratada em artigo de 2011 como “femicídios”, ou seja, homicídios femininos (RSP, Volume 45, 

Número 3).  

Observando suscintamente o mapa da violência¹, notaremos a franca evolução das taxas 

de homicídios femininos desde 1980, onde os índices apontavam 2.3 por 100 mil mulheres no 

Brasil, alcançando o pico máximo em 1996 com 4,6/100 mil.  

No período subsequente a taxa veio declinando até alcançar 4,2/100 mil em 2006, ano 

no qual se notou uma inversão acentuada na curva, voltando a crescer e chegando a 4.4/100 mil. 

Em um dos artigos deste eixo temático, Moura e cols. (RSP, Volume 43, Número 6, 2009) 

mostraram que historicamente as violências contra as mulheres foram mitigadas, naturalizadas 

(acrescentamos, subnotificadas), até o final do século XX, quando, então, passaram a constituir 

violação dos direitos humanos.  A maioria dos artigos apresentou a violência doméstica como a 

mais prevalente contra as mulheres, “praticada pelo parceiro íntimo no espaço privado, ainda que 

não se restrinja ao espaço doméstico, com taxas de prevalência variando entre 15% e 52% de 

mulheres que experimentaram algum tipo de violência cometida pelo parceiro” (IDEM).   

Considerando que os artigos publicados refletiam, de certa maneira, as demandas da 

época, seria justo interpretar que o crescimento de quase todos os índices de violência propiciasse 

mais atenção e estudos por parte dos pesquisadores e a consequente submissão de artigos na 

respectiva área.  

¹ Mapa da Violência 2012: os novos padrões da violência homicida no Brasil. Julio Jacob Waiselfisz. 

http://www.foa.unesp.br/include/arquivos/foa/pos/files/novos-padroes-de-viol(1).pdf. Acesso em 16/05/2013.  

 

http://www.foa.unesp.br/include/arquivos/foa/pos/files/novos-padroes-de-viol(1).pdf
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Não sem justificativa, o tema violência contra as mulheres se inseria num plano 

conjuntural mais geral, alvo de constantes críticas por parte da editoria e referendadas por um 

amplo espectro de outros temas publicados onde a mesma violência se integrava e encontrava ecos 

quando associadas à baixa escolaridade, ao aprofundamento das desigualdades sociais, 

retroalimentando a violência estrutural e o uso de álcool e de substâncias ilícitas, que exacerbavam 

a magnitude do problema ao colocar mulheres economicamente segregadas em situação de maior 

vulnerabilidade.  

A violência não estava sozinha no contexto de um país marcado por profundas 

desigualdades sociais, econômicas, educacionais e de acesso aos recursos e serviços públicos, que 

fazia com que estes agravos estivessem associados ao acesso assimétrico às oportunidades, à baixa 

inserção e estabilidade no mercado do trabalho, assim como a um sistema educacional inacessível 

a boa parte da população.  

Outro eixo que nos chamou a atenção por apresentar um incremento de trabalhos 

quando comparado às décadas anteriores foi o da saúde ocupacional. O aumento expressivo se 

manifestou a partir do volume 38, de 2006, com os seguintes qualificadores: distúrbio 

osteomuscular relacionado ao trabalho – DORT - ; morbidade e mercúrio em trabalhadores; 

percepção e estresse (burnout); trabalho nas refinarias, na indústria da borracha; impacto dos 

acidentes de trabalho; trabalho e psicologia, trabalho rural; trabalho e iniquidade (RSP, Volume 

40, 2006); alimento e trabalho; trabalho e empowerment (Volume 41, 2007); distúrbios 

musculoesqueléticos em trabalhadores; trabalho e agrotóxicos; saúde bucal de trabalhadores; 

doenças do trabalho em cortadores de cana de açúcar (Volume 42, 2008), além de alterações 

fisiológicas devidas ao uso do computador. O que dizer, então, da reduzida produção em saúde 

ocupacional durante as décadas anteriores?  
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O que poderia ocasionar tão baixa publicação na área considerando-se a alta 

prevalência e incidência de acidentes e doenças do trabalho conforme apontaram alguns autores 

como Gomez e Lacaz (2005), por exemplo?   

A questão da prevalência de acidentes e doenças do trabalho também pode ser 

entendida como um indicador de desigualdade social e cultural e, portanto, de injustiça social. A 

saúde do trabalhador era (e é) um problema público exigindo ações mediadoras e reguladoras por 

parte do Estado. Como vimos anteriormente, a questão da produção acadêmica dependia, em parte, 

da visibilidade social e jurídica que se construía a partir da atenção - e ações - que se colocavam 

frente a determinados problemas. Essa é uma perspectiva que leva em conta todos os interessados, 

inclusive o Estado.  

O cenário nacional na década analisada - e também da conjuntura internacional - 

mostrava mudanças estruturais e redirecionamentos nas condições de trabalho, apontando saídas 

ao alto índice de trabalhadores expostos a riscos laborais tradicionais além dos fatores associados 

aos riscos psicossociais, os quais podiam trazer novas formas de adoecimento em função da 

evidente intensificação dos processos de trabalho.  

Em diversos editorais Forattini comentou a emergência e desdobramentos das políticas 

neoliberais. A perspectiva que nos orienta conduz a afirmar que o enfraquecimento da presença do 

Estado determina – ou fomenta – certo abandono de formulação de políticas específicas, traduzidas 

em normas e regulamentações que definiriam atenções apropriadas em saúde, tão reivindicadas e 

necessárias à área. Em 2005, época em que constatamos um início de evidência nas publicações da 

RSP sobre o tema, havia se passado 20 anos desde a realização da 1ª Conferência Nacional de 

Saúde dos Trabalhadores (1ª CNST) sem que se tivesse conseguido implantar uma política 

nacional de saúde ocupacional (GOMEZ E LACAZ, 2005).  
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Esses autores (p.798) também apontam que o processo produtivo nos últimos 20 anos 

“coincide com o tempo histórico da oficialização das primeiras propostas de política de saúde dos 

trabalhadores e que, no mundo ocidental, vinham acontecendo desde a década de 1970 

constituindo uma verdadeira crise sistêmica atingindo trabalhadores, seus órgãos de 

representação, as políticas públicas trabalhistas, as propostas formuladas pela Saúde do 

Trabalhador e sua produção científica¹”.  

Some-se a isso a questão epistemológica acerca dos construtos e validade do campo, na 

medida em que “a medicina ocupacional, a higiene industrial, a epidemiologia ocupacional - a 

economia - são ensinadas e praticadas sob a ficção de que as políticas e os construtos sociais são 

considerações separadas da, e periféricas, ciência dura" (JACKSON FILHO, 2007, p.5).  

Notemos que toda a série, a partir de 2006, teve sua origem num suplemento editado 

especialmente para tratar da saúde ocupacional, trazendo contribuições de vários países como 

Croácia, Alemanha, Austrália, EUA, Japão, Polônia, Ucrânia, Dinamarca, Noruega, Áustria e Itália 

(RSP, Volume 38, Suplemento, 2004).  

Outro tema que teve sua frequência incrementada no período a ponto de ser destacado 

como uma série regular de aparições esteve relacionado às atividades físicas (AFs), determinando 

sua categorização como um eixo a ser cartografado separadamente.  

Iniciamos nossa aproximação a esse tema, recordando a forte relação das AFs com as 

DCNTs. Alguns comportamentos ou modos de andar a vida² foram reportados como de forte 

associação com o processo de certos agravos crônicos.  

¹ Grifo nosso. 

¹Sobre esse termo, ver: Santos e Gomes, Estresse e Modos de Andar a Vida: uma contribuição de Canguilhem para a compreensão 

da Síndrome Geral de Adaptação. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902012000300022 

 



177 

 

Dentre eles o tabagismo, a dieta inadequada e o sedentarismo ocupavam os primeiros 

lugares na hierarquia dos nexos causais, sendo praticamente reportado em todos os relatórios que 

trabalharam as estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e 

proteção para doenças crônicas em 26 capitais brasileiras e Distrito Federal.  

O programa “Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico” - VIGITEL -, analisou o ano de 2006 e constatou o quadro mostrando que 

“hoje, há evidências suficientes para se afirmar que é possível prevenir a maioria das DCNT, bem 

como alterar o seu curso, melhorando o prognóstico e qualidade de vida dos indivíduos, por meio 

de ações para a prevenção dos principais fatores de risco, com destaque para o tabagismo, a 

alimentação inadequada, o sedentarismo¹, a hipertensão arterial, a obesidade e o consumo 

abusivo de álcool” (VIGITEL, 2007, p.13). Como um item essencial e predominante na campanha 

que se estabelecia para a atenção aos fatores de risco associados às DCNTs, as AFs passaram a ser 

alvo de diversas pesquisas na área da saúde, particularmente na educação física, fisiatria, 

ortopedia, cardiologia e fisioterapia, esta última com tímida presença nas publicações (o primeiro 

artigo surgiu em 2004, RSP, Volume 38, Número 2).  

Um dos ITIs trouxe referências às prioridades de pesquisa em saúde pública (RSP, 

Volume 42, Número 5, 2008). Uma delas estava ligada aos inquéritos epidemiológicos sobre a 

síndrome metabólica. O grupo foi coordenado por Szklo, da cadeira de Epidemiologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, com participantes representantes de diversas instituições. 

O foco foi o reconhecimento e levantamento de fatores de risco cardiovasculares e seus 

determinantes por meio de medidas antropométricas, medida de pressão arterial, coleta de sangue, 

informações sobre AFs e de lazer, alimentação em casa e na escola, de crianças e adolescentes.   

¹ Grifo nosso. 
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Identificamos o tema idoso em uma série bastante relacionada às AFs. Registramos 

estudos de mortalidade e coorte de idosos (RSP, Volume 36, 2002); capacidade funcional (Volume 

37, 2003); saúde do idoso; quedas e fraturas; relações público/privado na saúde do idoso; 

depressão; infecção hospitalar; medicamentos (Volume 38, 2004); agentes comunitários de saúde 

(ACS) e idosos; incapacidade de mulheres idosas; índice de massa corporal; (Volume 39, 2005); 

depressão e maus tratos na terceira idade; perfil sociodemográfico (Volume 41, 2007); 

autocuidado; AFs em idosos (Volume 42, 2008); envelhecimento populacional (Volume 43, 2009); 

incapacidade funcional; saúde bucal; assistência domiciliar (Volume 44, 2010); cuidado 

domiciliar; perda funcional; qualidade de vida; hemodiálise; suporte social; trabalho e laser; 

Projeto Epidoso; hospitalização (Volume 45, 2011); suicídio; ambiente atmosférico urbano e 

hospitalizações (Volume 46, 2012). 

A relevância do tema e o expressivo número de artigos nas publicações da década estão 

associados às mudanças do perfil sociodemográfico brasileiro. Segundo censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE¹-, no ano de 2000 a população brasileira com 60 anos 

ou mais de idade era de 14.536.029 de pessoas contra 10.722.705 em 1991. O peso relativo da 

população idosa no início da década representava 7,3% contra 8,6% em 2000. A proporção de 

idosos já se mostrava em ascensão em comparação com a proporção de crianças. Em 1980, havia 

cerca de 16 idosos para cada 100 crianças e em 2000 essa relação praticamente dobrou, passando 

para quase 30 idosos por 100 crianças.  

A queda na taxa de fecundidade foi também responsável pela redução do número de 

crianças, mas a longevidade contribuiu progressivamente para o aumento de idosos na população. 

Um exemplo foi o grupo de pessoas com 75 anos ou mais de idade que teve o maior crescimento 

relativo (49,3%) entre 1990 e 2000 em relação ao total da população idosa.  

¹ http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm acesso em 19/05/2013. 

 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm
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Em 2002 havia no Brasil aproximadamente 16 milhões de pessoas com 60 anos ou 

mais, representando 9,3% da população (as mulheres contribuíram com 56% deste total).  

O surgimento de um sistema legislativo de proteção às pessoas idosas iniciou-se a partir 

do estabelecimento da política nacional do idoso (PNI) por volta de 1994. A constituição cidadã de 

1988 abriu novos e mais amplos caminhos para que os direitos pudessem ser contemplados, 

incluindo neles a assistência preventiva e de recuperação por meio do SUS, que não tardaria a 

implantar programas específicos no contexto do PSF e da Atenção Básica.  

Por último, e como destaque das séries registradas, identificamos aqueles artigos que – 

se não tão numerosos – ao menos acolheram o debate da produção intelectual da área em termos de 

pesquisas científicas na área da epidemiologia e de questões epistemológicas da disciplina, 

sobretudo a partir de 2005.  

Um deles foi o de Guimarães e cols., que em 2001 trabalharam a pesquisa em 

epidemiologia no Brasil utilizando-se de fontes secundárias com ênfase na versão 4.0 do Diretório 

dos Grupos de Pesquisa no Brasil (2000) do CNPq. O critério utilizado para a análise do 

desenvolvimento de massa crítica na área foi a sustentação de, pelo menos, uma linha de pesquisa 

por subárea. Na época foram identificados 176 grupos e 320 linhas de pesquisa. O objetivo do 

trabalho foi apresentar e discutir as relações entre o financiamento para a pesquisa, tendo como 

foco os programas de pós-graduação e “as pesquisas em saúde, em saúde coletiva e [em] 

epidemiologia, a capacidade instalada de pesquisa em epidemiologia, sua distribuição geográfica 

e institucional, os pesquisadores e os estudantes que participam diretamente das linhas de 

pesquisa, os temas de pesquisa, os padrões de divulgação de resultados das pesquisas e os 

periódicos em que [eram] publicados os artigos completos” (RSP, Volume 35, Número 4, 2001).  
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Nesse trabalho encontramos os seguintes temas: acidentes, violências e trauma; 

bioestatística e métodos quantitativos; doenças crônicas não transmissíveis; doenças 

transmissíveis; epidemiologia da terceira idade; epidemiologia dos serviços de saúde; 

epidemiologia e ciências sociais; epidemiologia odontológica; saúde do trabalhador, epidemiologia 

ambiental; saúde materno-infantil, nutrição, reprodução e saúde mental. Notadamente quase todos 

os temas foram contemplados em nossa cartografia sociológica, tanto enquanto assuntos singulares 

como em séries.   

Temos que considerar que essas linhas de pesquisa são referentes ao ano de 2000. De 

qualquer maneira servem para que tenhamos uma ideia dos reflexos que essas pesquisas tiveram 

no transcorrer da década como resultados das investigações e, por conseguinte, tanto prováveis 

como temas de publicação entre 2000 e 2010. A frequência das linhas de pesquisa identificada (na 

ordem da maior para a menor) foi: doenças transmissíveis; DCNTs; saúde materno-infantil e 

nutrição; saúde do trabalhador e ambiental; epidemiologia dos serviços de saúde; bioestatística e 

métodos quantitativos; epidemiologia e ciências sociais; acidentes, violência e trauma; saúde 

mental; epidemiologia da terceira idade e, finalmente, epidemiologia odontológica.  

Este ranking aponta algumas questões. Em primeiro lugar, a presença das doenças 

transmissíveis como tema de investigação predominante no momento em que víamos diminuir sua 

frequência nos artigos da RSP. Saúde ocupacional foi destaque por ter surgido logo após a 

nutrição, o que reforça nossas conjecturas sobre o momento necessário para o desenvolvimento - e 

publicação - de pesquisas na área, assim como em relação aos idosos e ao emergente tema da 

violência, trazida à discussão com mais ênfase na década em estudo.  

Então, qual terá sido o meio de divulgação destes trabalhos? Onde mais se publicou?   
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Segundo os autores (RSP, Volume 35, Número 4, 2001), entre 1997 e 1999, os 20 

periódicos mais utilizados responderam por 46% do total de artigos. O perfil desses 20 periódicos 

mostra que oito são criações da área de saúde coletiva ou das áreas que a precederam e a 

originaram, num total de 26% dos artigos. São eles: Cadernos de Saúde Pública, Revista de Saúde 

Pública, Ciência e Saúde Coletiva (CSC), Informe Epidemiológico do SUS, Revista Brasileira de 

Epidemiologia (RBE), Cadernos de Saúde Coletiva, Série Estudos em Saúde Coletiva e Physis. 

Outros três periódicos contribuíram aproximadamente com 7% dos artigos. São eles: Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz, Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e Revista da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical.  

Finalmente, sete periódicos estrangeiros responderam por quase 10% de todos os 

artigos, cinco dos quais pertencem à área da saúde pública: Pan American Journal of Public 

Health, International Journal of Epidemiology, American Journal of Epidemiology, Transactions 

of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene e American Journal of Tropical Medicine 

and Hygiene. Os outros dois periódicos estrangeiros são o Journal of Nutrition e o American 

Journal of Medical Genetics. Notemos que a CSP é a revista onde mais se publicou, com um total 

absoluto de 101 trabalhos (9,1%), seguida da RSP com 98 trabalhos publicados (8,8%).    

 Outro estudo digno de destaque no tema foi o de Pereira e cols. (RSP, Volume 38, 

Número 1, 2004) que tratou do Sistema Nacional de Inovação em Saúde e as relações entre áreas 

da ciência e setores econômicos. Este tipo de estudo trouxe informações sobre como pensar o que 

se produzia na esfera econômica em termos de afiliação aos campos de conhecimento, 

particularmente se fosse considerada a inequívoca multidisciplinaridade da ciência contemporânea. 

E a própria cientometria poderia auxiliar-nos a apresentar uma cartografia destas relações.  

Notemos que o ISI usou o vínculo disciplinar de revistas científicas onde um artigo era 

publicado para decidir sua afiliação a um dado campo de conhecimento, uma medida que foi 

largamente utilizada no campo da infometria e bibliometria. 
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Tal foi a relevância deste tema que, em número especial dedicado aos 40 anos de 

existência da RSP, a editoria convocou uma série de pensadores e pesquisadores para debater a 

produção e comunicação científica em saúde pública (RSP, Volume 40, Número Especial, 2005).  

Vários eixos foram abordados, entre eles a pesquisa em saúde no Brasil; dilemas éticos 

na publicação científica; qualidade dos artigos científicos; publicações científicas e as relações 

norte-sul; influência do pensamento epidemiológico na comunidade acadêmica; trajetória das 

ciências sociais em saúde enquanto revisão da produção científica; crescimento e tendências da 

epidemiologia na produção científica.  

Dois dos trabalhos resumiram o comportamento da produção em termos de índices 

bibliométricos e do movimento temático. O primeiro, de Barros da Universidade Federal de 

Pelotas, avaliou a produção científica em saúde coletiva a partir do panorama da PG na área, 

discutindo os critérios de sua avaliação. Uma das constatações foi que entre o período de 2001 e 

2004 foram publicados mais de 4.500 artigos da área de saúde coletiva em 1.354 periódicos. Os 12 

mais utilizados publicaram um terço dessa produção. Novamente a CSP se colocou com a que 

mais publicou, seguida da RSP, CSC e RBE. Estas quatro revistas carregaram 25% dos artigos 

publicados, sendo que as três primeiras apresentaram os maiores fatores de impacto segundo a 

SciELO. 

O segundo nos é trazido por Pereira do Departamento de Epidemiologia da FSP que 

tratou da produção da RSP nos quarenta anos de edições. O trabalho recuperou uma série de 

elementos imprescindíveis para entender a trajetória da RSP quando contemplada na perspectiva 

de métodos cientométricos aplicados aos artigos recuperados nas bases de indexação do 

ISI/Thomson Scientific (Web of Science), National Library of Medicine (PUBMED) e SciELO 

(RSP, Volume 35, Número 4, 2001).  
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Os artigos originais ocuparam o tipo de documento mais publicado, seguido por 

revisões de literatura e ensaios clínicos. O idioma predominante foi o português seguido do inglês, 

particularmente após 1986 quando registramos a primeira edição no formato bilíngue. As citações 

na base Web of Science tiveram crescimento exponencial no período, saindo de algumas unidades 

na década de lançamento para aproximadamente 500 em 2010.  

O número de autores por artigo também aumentou, mostrando – mesmo de forma 

indireta – um aumento de complexidade nos temas expostos bem como um aumento da cooperação 

interinstitucional e, muito provavelmente, o caráter multi e interdisciplinar dos artigos. As cinco 

instituições que mais publicaram foram (em ordem decrescente de frequência): USP, UNICAMP, 

Universidade Federal de Pelotas, UNIFESP e Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.  

Os temas mais predominantes na série analisada entre 1967 e 2006 foram (em ordem 

decrescente de frequência): doenças infecto-parasitárias (que diminuíram ao longo dos anos, 

particularmente após 1982); promoção, políticas e administração em saúde; epidemiologia, 

vigilância e controle de doenças; saúde materno-infantil; demografia, mortalidade e morbidade, 

nutrição; ecologia e meio ambiente; saúde mental; saúde bucal; temas sociais, antropológicos e 

econômicos e saúde ocupacional. Para dar conta de novos temas, o número de artigos por fascículo 

aumentou passando dos tradicionais 15 por edição para mais de 25 ao longo da década que 

analisamos. Alguns temas tiveram frequência diminuída, como o caso daqueles relacionados à 

entomologia e ciências básicas stricto sensu, além da notória diminuição de artigos internacionais 

nas publicações¹. Finalmente o autor registrou que a RSP alargou seu alcance e repercussão, 

mantendo-se fiel aos temas de interesse da saúde pública do Brasil. 

¹ Notar que a média vinha sendo registrada em torno de 10 a 15 países por edição. Nos números de 2010, 2011 e 2012, registramos 

números médios em torno de cinco países por edição.  
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No editorial de 2007 (RSP, Volume 41, Número 1) que tratou dos resultados do 8º 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e do 11º Congresso Mundial de Saúde Pública, os editores 

Rita Barradas e Carlos Monteiro discutiram a divulgação da produção científica na área da saúde 

pública, tema de um dos objetivos do fórum de debates¹.   

Uma das questões debatidas no fórum foi o fortalecimento dos periódicos científicos da 

área da saúde pública visando a consolidar o que o antigo diretor da BIREME Abel Packer, 

chamava de "a corrente principal sul" na divulgação dos conhecimentos científicos em saúde. 

Outra questão foi a produção editorial, além de tópicos polêmicos como a primazia dos fatores de 

impacto calculados pelo Thomson Scientific na avaliação de qualidade da ciência produzida na 

América Latina e Caribe.  

No final da década de 2000 e início da de 2010, três artigos de Camargo Jr foram 

publicados levando em consideração a produção intelectual. O primeiro, Saúde Pública e Indústria 

do Conhecimento (RSP, Volume 43, Número 6, 2009), debateu o conhecimento e a produção 

científica em função da “dimensão de influência e controle de interesses comerciais privados sob 

a produção e difusão do conhecimento em saúde”.  E alertou que “a ideia amplamente difundida 

de que ‘mudanças importantes e frequentes’ ocorrem na medicina, ainda que sem claro apoio em 

evidências, é uma ferramenta de marketing efetiva tanto da indústria farmacêutica quanto da de 

publicação, que alimentam e se alimentam da insegurança dos médicos. A produção e distribuição 

do conhecimento deveriam ser abordadas como um componente estratégico da saúde pública”.  

O segundo artigo foi publicado em 2010 e tratou da produção intelectual em saúde 

coletiva abordando questões tradicionais e epistemológicas (RSP, Volume 44, Número 3).  

¹ o Fórum reuniu editores da maioria das revistas científicas brasileiras da área, editores das revistas da Organização Panamericana 

de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, editores de revistas de saúde pública de vários países da América Latina e editores 

brasileiros que atuavam nos periódicos: American Journal of Public Health, American Journal of Epidemiology e International 

Journal of Epidemiology. Também participaram do fórum os coordenadores de cursos de pós-graduação da área de saúde pública 

(RSP, Volume 41, Número 1, 2007) 
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Nesse trabalho, Camargo Jr e cols. focaram a avaliação dos diferentes padrões da 

produção científica brasileira publicada nas revistas que concentravam a maior produção dos 

programas brasileiros de PG em saúde coletiva, relacionando as respectivas subáreas e o número 

de autores por artigo. As revistas selecionadas foram: Cadernos de Saúde Pública, Ciência & 

Saúde Coletiva, Revista de Saúde Pública, Revista Panamericana de Salud Pública, Interface. 

Comunicação, Saúde e Educação, Saúde e Sociedade, Physis / Revista de Saúde Coletiva.  

Para os autores os resultados apresentados colocavam o desafio de discutir efetivamente 

o significado dos critérios de avaliação e seu impacto na própria área, reconhecendo “os aspectos 

epistemológicos e de poder acadêmico, bem como os determinantes econômicos (sistemática 

redução do financiamento para a Ciência & Tecnologia, com acirramento dos mecanismos 

concorrenciais) e que subjazem a qualquer proposta de avaliação desse tipo, em vez da 

sistemática reificação dos critérios vigentes” (RSP, Volume 44, Número 3). Como saída para o 

impasse, indicaram a produção de formas de avaliação que de fato respeitassem a pluralidade da 

saúde coletiva.  

 No terceiro trabalho, “A indústria de publicação contra o acesso aberto” (RSP, 

Volume 46, Número 6, 2012), Camargo Jr discute o surgimento do acesso aberto (open access) 

que colocou em tensão a tradicional editoria privada. A criação de novas oportunidades de acesso, 

algumas democráticas e gratuitas, como a SciELO, constituiu o outro polo da tensão referida por 

Camargo Jr e foi por nós discutida no capítulo VII.IV.   

Neste artigo, o autor sugeriu novas e possíveis estratégias de incremento da publicação 

de acesso aberto na área da saúde pública e coletiva como, por exemplo, que o governo brasileiro 

utilizasse a mesma política do National Institutes of Health (NIH) de liberação de acesso às 

publicações que financia já que a quase totalidade da pesquisa brasileira era financiada com 

recursos públicos.  
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Outra sugestão foi relativa ao papel indutor que os processos de avaliação 

desempenhavam: “a lógica atual de classificação de revistas no Qualis, baseada em indicadores 

de citação, tende indiretamente a privilegiar as publicações fechadas. Por serem mais antigas, [...] 

serão provavelmente contempladas com melhores indicadores. A disputa pela publicação nas 

revistas com melhores indicadores tende a criar um círculo vicioso [...]. A modificação no Qualis 

que levasse à valorização das revistas abertas seria um importante passo na superação do atual 

modelo oligopolista, especialmente se acompanhada de medidas que viabilizassem o 

financiamento da publicação” (IDEM).  

Para finalizar nossa cartografia sociológica da RSP, tentamos apresentar um panorama 

geral a partir do evento de seu aniversário e das mudanças de seu corpo editorial.  

Na década em que completou 40 anos de existência novos atores surgiram no corpo 

editorial da RSP. Em 2007, Rita Barradas e Carlos Monteiro assumiram o lugar deixado por 

Forattini na editoria do periódico. Em editorial do mesmo ano, os novos integrantes prestaram sua 

homenagem àquele que esteve presente na maioria das discussões do núcleo editorial da RSP. 

Mantê-lo como inspiração certamente significou, também, fortalecer os laços tradicionais da linha 

editorial. Os novos responsáveis revisaram os ideários originais e as transformações por que 

passou a revista, alterações estas que se deram no formato e perfil alinhado – não sem tensão – 

entre os objetivos originais frente às crescentes demandas exigidas pelas tendências internacionais. 

 Barata e Monteiro afirmaram e reafirmaram que a linha editorial da RSP “tem 

procurado priorizar a publicação de artigos originais que encerrem potencial inovador, que 

tenham interesse geral para uma ampla audiência e que contribuam para aumentar a eficiência 

das políticas públicas de saúde. Assim, procura-se publicar ideias que estimulem a reflexão [...] 

para o progresso das várias áreas do conhecimento no campo da Saúde Pública, conforme bem 

assinalado pelo Professor Forattini em editorial comemorativo dos 30 anos de publicação da 

Revista de Saúde Pública” (RSP, Editorial, Volume 39, Número 4, 2005).  
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O novo corpo editorial recordou que entre os anos de 1967 e 2005 foram publicados 

2.474 artigos, todos indexados na base MEDLINE e parte considerável (desde 1982) também nas 

bases do International Scientific Information além da disponibilização integral de sua coleção na 

SciELO a partir de 2006. Enquanto interpretação do perfil temático “vários foram os temas 

tratados [pelos] artigos e múltiplas foram as abordagens analíticas adotadas por seus autores, 

refletindo, certamente, a evolução do perfil epidemiológico brasileiro, as mudanças econômicas, 

políticas e culturais ocorridas no País e o desenvolvimento das disciplinas científicas que 

amparam a pesquisa em Saúde Pública” (RSP, EDITORIAL, Volume 40, Número 1, 2006).   

Em uma espécie de revisita ao conjunto da obra, ocorreu aos editores selecionar um 

conjunto que, pelos assuntos e formas de abordagem, pudesse refletir a produção científica 

divulgada nos primeiros dez anos de vida da RSP. Os temas foram: a história da saúde pública, a 

situação da rede pública; os estudos da infecção Chagásica; os modelos epidemiométricos em 

tuberculose; a abreugrafia sistemática; o financiamento dos serviços de saúde pública; o quadro 

atual da poliomielite; os estudos em reprodução humana e a distribuição da domiciliação de 

triatomídeos.           

Novos procedimentos aumentaram a versatilidade e visibilidade da revista. Já em 2003 

Goldbaum assinou o editorial (RSP, Volume 37, Número 4) informando o constante aumento do 

fator de impacto, na época comparável à CSP. Em 2011 o Journal Citation Report divulgou o FI 

da RSP que alcançou 1,328. Também foi alvo de análise e de comemorações o fator “H”, um outro 

indicador internacionalmente reconhecido. Conforme os editores, “nesse quesito, a RSP também 

alcançou um valor elevado: 34; o que significa que 34 artigos publicados na RSP receberam 34 

ou mais citações nos periódicos indexados na ISI Web of Science. Na SciVerse Scopus, a base de 

dados bibliográficos mantida pela Elsevier, a Revista de Saúde Pública obteve valores ainda mais 

elevados em novembro de 2011: FI = 1,416 e FH = 42 (RSP, Volume 46, Número 4, 2012).  
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Os esforços parecem não ter sido pequenos. Em 2007 a RSP anunciava a iniciativa de 

testar o sistema ahead of print que permitia o artigo ser divulgado em meio eletrônico 

independentemente da versão impressa e do fascículo estar completo. A RSP foi um dos primeiros 

periódicos a integrar esse sistema (RSP, Editorial, Volume 41, Número 1).  

Acreditamos que todos esses resultados refletiram um grande empenho de autores, 

revisores ad hoc e do corpo editorial, mantendo em elevado nível o debate teórico-metodológico 

que propiciou o aperfeiçoamento das publicações. A periodicidade foi mantida o que assegurou o 

alcance daqueles índices e fatores elevados. Julgamos também que, para atingir esses resultados, a 

participação na plataforma SciELO foi imprescindível. Como disseram os novos editores, “a 

elevação dos indicadores de impacto da RSP é um reconhecimento do acerto e da importância 

dessas medidas” (RSP, Volume 46, Número 4, 2012).  

    Nesse mesmo volume a RSP anunciou a sua preparação para entrada no PubMed 

Central® (PMC), um sistema mantido pela biblioteca nacional de medicina dos Estados Unidos 

para arquivo e provisão de livre acesso a artigos científicos nas áreas de biomedicina e ciências da 

vida: “a medida representará ponderável aumento de visibilidade e de penetração internacional 

dos artigos publicados na revista” (IDEM).  
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VIII . I Origens, influências & atualidades 

A revista Cadernos de Saúde Pública (CSP) é publicada, desde 1985, pela Escola 

Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca- ENSP, da Fundação Instituto Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ) do Rio de Janeiro, Brasil. A CSP publica artigos originais que contribuam para o 

estudo da saúde pública e coletiva em geral e disciplinas afins, como epidemiologia, nutrição, 

parasitologia, ecologia e controles de vetores, saúde ambiental, políticas públicas e planejamento 

em saúde e ciências sociais aplicadas à saúde.  

Trata-se de uma das principais fontes de informação da área científica em saúde pública 

editada na América Latina. Seu fator de impacto para o ano base 2012 (anos bases de 2010/2011) 

foi de 0,78, o que a coloca como uma das mais citadas revistas brasileiras e importante fonte de 

escoamento para a publicação da produção nacional na área. A CSP está incluída nas principais 

bases de indexação bibliográfica internacionais¹ e disponibiliza todos os seus artigos por meio da 

base SciELO.  

A história da CSP está atrelada à história da Fundação Oswaldo Cruz. Esta Fundação 

tem suas origens em 1900 com a criação do Instituto Soroterápico Federal na Fazenda de 

Manguinhos em Inhaúma (Rio de Janeiro), na época sob a direção geral do Barão de Pedro 

Affonso e direção técnica de Oswaldo Cruz. 

  

 

¹ Citamos algumas: ISI Web of Knowledge, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Index Medicus-

MEDLINE, Scopus, Sociological Abstracts, Social Planning/Policy & Development, Protozoological Abstracts, Helminthological 

Abstracts, Rural Development Abstracts, Review of Medical and Veterinary Mycology, Veterinary Bulletin, Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), CAB Abstracts, Nutrition Abstracts and Reviews-Series A: Human and 

Experimental, Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Red Panamericana de Información y 

Documentación en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (REPIDISCA). 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/#_blank
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/#_blank
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Inaugurado originalmente para fabricar soros e vacinas, o instituto foi responsável pela 

reforma sanitária que erradicou a epidemia de peste bubônica e de febre amarela da cidade do Rio 

de Janeiro, além de ter tido influência majoritária na criação do Departamento Nacional de Saúde 

Pública em 1920.  

O Instituto Soroterápico, cujo nome foi alterado em 1907 para Instituto de Patologia 

Experimental de Manguinhos (IPEM) - e um ano depois para Instituto Oswaldo Cruz (IOC) -, 

iniciou um sistema de disseminação de informação entre os cientistas que se baseava na leitura 

semanal de resumos de artigos científicos nacionais e internacionais entre os cientistas recém-

chegados à instituição. Denominado Mesa das Quartas-Feiras pode ter sido o estímulo necessário 

para as publicações que se seguiriam no instituto, como mostra o lançamento do primeiro volume 

da Revista Memórias do IOC em 1909, dois anos depois da criação do IPEM. Notemos também o 

ineditismo, lançado 10 anos antes dos Boletins do Instituto de Higiene da USP. Assim como vimos 

na construção e administração do Laboratório de Higiene da FSPUSP, a Fundação Rockefeller 

também marcou sua presença no IOC ao inaugurar, em 1937, o Laboratório do Serviço Especial de 

Profilaxia da Febre Amarela.  

O IOC perdeu parte de sua autonomia política com a Revolução de 1930 e, com golpe 

militar de 1964, assistiu à cassação dos direitos políticos de alguns de seus cientistas ao mesmo 

tempo que foram impedidos de trabalhar em qualquer instituição que recebesse ajuda do governo 

federal por força dos Atos Institucionais nº 5 e nº 10.  

Decreto de 1970 transformou a Fundação de Recursos Humanos para a Saúde na instituição que 

hoje conhecemos por FIOCRUZ. Seu objetivo é realizar pesquisas científicas no domínio da medicina 

experimental, da biologia e da patologia; formar e aperfeiçoar pesquisadores e fabricar remédios e vacinas 

para atividades da própria fundação e do Ministério da Saúde¹.  

¹http://portal.fiocruz.br/pt-br. Acesso em 04_06_2013. 

 

http://portal.fiocruz.br/pt-br
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Na gestão do sanitarista Sergio Arouca (1980) a FIOCRUZ experimentou novos 

programas e estruturas e realizou seu primeiro congresso interno, evento realizado até hoje. Nos 

anos seguintes, foi palco de grandes avanços como o isolamento do vírus HIV pela primeira vez na 

América Latina e a decifração do genoma da bactéria usada na vacina contra a tuberculose.  

Em 1957, ao completar 50 anos de existência, o IOC organizou o V Congresso 

Internacional de Microbiologia em Petrópolis e quatro anos mais tarde o Governo Federal criou a 

Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) - incorporada à FIOCRUZ em 1970 - que teria 

influência marcante na criação do SUS. Em 2003, ano do falecimento de Sergio Arouca, a ENSP 

passou então a agregar seu nome ao da Escola. Atualmente a ENSP/FIOCRUZ se ocupa da 

“capacitação e formação de recursos humanos, produção científica e tecnológica e prestação de 

serviços de referência no campo da saúde pública. Mantém cooperações técnicas em todos os 

estados e municípios brasileiros e com várias instituições nacionais e internacionais atuantes em 

diversos campos da saúde”¹. 

Criada um ano antes da realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, a CSP 

sinaliza, no plano editorial, o novo ideário da saúde pública. Nos primeiros artigos da revista o 

editor Arlindo Fábio Souza antecipou o perfil do periódico cujo ponto de relevância e partida para 

a resolução dos graves problemas nacionais era o campo social. Reafirmou a necessidade desde há 

muito percebida de a ENSP “divulgar, com periodicidade, seu pensamento, bem como o daqueles 

que trabalham na área social e aí, prioritariamente, no campo da saúde pública” (CSP, Editorial, 

Volume 1, Número 1, 1985). Essa necessidade tinha origens em projetos como o Programa de 

Educação Continuada (PEC) da ENSP, que estimularam ainda mais a divulgação do que se 

produzia no ambiente. Vale ressaltar que dentro do PEC havia o Programa de Estudos 

Socioeconômicos em Saúde - PESES -, no qual Sergio Arouca foi colaborador.   

¹ http://portal.fiocruz.br/pt-br/node/119. Acesso em 03_06_2013.  

 

http://portal.fiocruz.br/pt-br/node/119.%20Acesso%20em%2003_06_2013
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Esse foi o início de uma nova fase editorial da instituição e que, no ano de lançamento 

da CSP (1985)¹, compreendia ainda ações como o Programa Ampliado de Imunização (PAI), a 

Reunião de Análise e Difusão de Informações em Saúde (RADIS), os Textos de Apoio (em 

coedição com a ABRASCO), além do Catálogo e Memórias da Saúde Pública. O maior programa 

integrador da ENSP, o PARES (Programa de Apoio à Reforma Sanitária, financiado pela 

Fundação Kellogg’s) teve suas atividades iniciadas analisando e questionando os modelos 

municipais/distritais de atenção à saúde do SUDS, a cargo dos Departamentos Estaduais de Saúde. 

Neste programa, estava engajado um grande número de professores pertencentes aos vários 

Departamentos da ENSP (CSP, Volume 4, Número 4, 1988).  

Situada na área de extensão da ENSP, a CSP fazia parte da ampliação de sua 

responsabilidade social. No mesmo editorial, Souza acrescentou atribuições ao perfil e afirmou que 

o periódico estaria “sempre aberto à colaboração de profissionais de quaisquer instituições, 

nacionais ou estrangeiras, propondo-se ser um foro permanente de debate sobre as questões 

direta ou indiretamente ligadas à Saúde Pública” (CSP, Editorial, Volume 1, Número 1, 

1985).Com o intuito de ampliar o acesso ao conhecimento científico produzido nas áreas da saúde, 

em 1993 foi criada a Editora FIOCRUZ voltada para publicação de revistas em saúde pública, 

ciências biológicas e biomédicas, pesquisa clínica, ciências sociais e humanas em saúde, dentre as 

quais destacamos: Memórias do Instituto Oswaldo Cruz; Trabalho, Educação e Saúde e a Revista  

História, Ciências, Saúde - Manguinhos. A partir de 1993 a editora passou a publicar a CSP.  

 ¹Lembremos, conforme  exposto no capítulo VII.III “Os anos de 1978 a 1990: ideologia e utopia”,  a efervescente 

década de 1980 identificada por uma série de iniciativas e conquistas como a criação da ABRASCO, a VIII 

Conferência Nacional de Saúde (CNS), a promulgação da 8ª Constituição do Brasil e a Lei Orgânica da Saúde (LOA), 

entre outras tão relevantes.   

     

₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰₰ 

 

http://memorias.ioc.fiocruz.br/
http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/
http://www.coc.fiocruz.br/hscience/
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VIII.II  1985 a 1990: movimentos preliminares, transições e 

modernização 

De início, identificamos uma série de artigos relacionados às DIPs, como a 

leishmaniose, malária, esquistossomose, dengue, febre amarela e Chagas (CSP, Volume 1, 

Números 1-2-3 e 4, 1985). No entanto essa série decresceu ao longo da década, sendo substituída 

por outros temas ligados à reforma sanitária em curso e que puderam ser classificadas nas subáreas 

de PPG e de CSHS. Neste capítulo, não observamos aumento semelhante ao movimento temático 

da RSP de artigos associados às DCNTs, particularmente diabetes, hipertensão arterial e câncer.  

Tendo em conta nosso critério metodológico (classificação proposta por Carvalho e 

cols, 2007), veremos que a distribuição de temas se consolidou ao longo de toda a trajetória da 

CSP: o crescimento gradual de PPG e CSHS às custas de um decréscimo da subárea EPI, sem 

prejuízo ao seu sistemático predomínio, muito semelhante ao ocorrido com a RSP.    

Uma descrição técnica mais geral mostra que a CSP apresentou uma média de 14 

artigos por edição, sendo que as primeiras ainda não dispunham de unitermos ou palavras-chave, 

fato que ocorreu a partir de 1992. Diferentemente dos editoriais da RSP bastante identificados com 

a pessoa de Oswaldo Forattini, a CSP mostrou uma variada contribuição, identificando ideias, 

ideais e pensamentos do corpo editorial, envolvendo várias assinaturas como as de Arlindo Souza, 

Paulo Barata, Keila Marzochi, Paulo Bus, Eduardo Costa, Fernando Ávila-Pires, Sérgio Koifman e 

Luis David Castiel para citar alguns.  

Chamou-nos a atenção a diversa classificação por tipo de manuscrito: análise, tema, 

artigo, pesquisa, debate, opinião, resenha, registro, carta do leitor, conferência e entrevista, 

mostrando uma atenção especial em diferenciar e organizar os modos de apresentação dos 

trabalhos.   
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Comparada à RSP, identificamos baixa participação de autores estrangeiros, na CSP 

restritos ao Equador, Cuba e Alemanha. De modo semelhante à RSP a CSP teve seu início 

marcado pela atenção na estrutura interna dos mecanismos de produção e administração do 

periódico, mantendo seu foco nas atividades de cunho regional, assim como a frequência de artigos 

produzidos por pesquisadores ligados à própria instituição nos primeiros volumes. Durante os três 

ou quatro anos seguintes ao seu lançamento (1986/1987/1988), notamos o gradual aparecimento de 

contribuições interinstitucionais da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública 

(SUCAM),  da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da 

Faculdade de Medicina da USP e da Santa Casa de São Paulo. 

 Identificamos, igualmente, artigos cujos resumos apontavam uma vocação 

interdisciplinar ao acolher conceitos da epidemiologia; do planejamento/gestão/política e das 

ciências sociais. É o caso do singular e inaugural trabalho de Castiel sobre necessidades em saúde 

(CSP, Volume 1, Número 1, 1985), no qual o autor utiliza concepção desenvolvida por Bradshaw 

sobre uma taxonomia da necessidade social. Interessante registrar a primeira menção ao conceito 

de “necessidades em saúde”, com fundamentação teórica e metodológica em Berger & Luckmann, 

Maclachlan, Faleiros, Illich e Navarro, mostrando a interlocução (possível) entre as áreas que 

representam cada um desses autores.  

O tema envelhecimento foi inaugurado em 1987 no editorial de Kalache, expondo a 

nova realidade a ser debatida no Brasil (CSP, Volume 3, Número 3). O autor alertou a necessidade 

premente de diagnósticos em níveis nacional e regional, no sentido de que sejam “inovadores e 

imaginativos [e] que possam contribuir para uma atenção ao idoso, em bases humanísticas e, ao 

mesmo tempo, compatíveis com a realidade sócio-econômica do país [...] Este debate se impõe, de 

imediato, para quantos possam estar interessados em Saúde Pública, em nosso país” (IDEM).   
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 O tema recursos humanos (RH) surgiu em um número temático em 1986 (CSP, 

Volume 2, Número 4). Oportunamente veremos que o tema voltaria ao debate como integrante das 

necessidades de saúde frente aos desdobramentos da reforma sanitária e da crescente necessidade 

de aprimorar os profissionais dentro do movimento da saúde coletiva.    

Em se tratando de números temáticos, o original volume dedicado à dengue atendeu 

pelo título: “Dengue — a mais nova endemia ‘de estimação’?” (CSP, Volume 3, Número 2, 1987). 

A editora Marzochi alertou para o avanço do agravo, na época em seu segundo ano após ter sido 

introduzida em 1986 no Estado do Rio de Janeiro. Criticou os insuficientes investimentos em 

saúde e alertou para a necessidade de “se estabelecer uma Política Brasileira de Saúde, que não 

venha a reboque de interesses de grupos, empresas ou nações desenvolvidas”. Seu discurso 

adianta e aponta, como uma das causas da endemia, a política indiferente e “distanciada da 

necessária reforma sanitária”.  Esta crítica é reiterada e desdobrada em várias direções ao longo 

dos anos nos editoriais 

No cenário nacional, como vimos, poucas eram as edições científicas regulares e 

sistemáticas, sendo que a RSP pode ser considerada como uma das únicas fontes de disseminação 

sistemática da produção em saúde pública até então. O lançamento da CSP não só ocupou um 

espaço necessário frente à forte demanda da área e do campo, como também possibilitou abertura 

para expressar, articular e disseminar conteúdos sintonizados com a reforma sanitária em curso.  

O editorial de 1986 assinado por Buss (CSP, Volume 2, Número 2), atesta a situação da 

área da saúde após o encerramento da VIII CNS: “Os serviços de saúde proliferam mal 

distribuídos, com funções mal definidas, descoordenadas entre si, recursos técnicos, humanos e 

financeiros inadequados, baixo poder de resolubilidade, produto de uma política de saúde caótica, 

pouco clara, contraditória. Crescem a população e os problemas, encolhe o orçamento para a 

saúde”.  
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A ideia tida como base para uma nova saúde pública significava transformar 

“radicalmente o sistema de saúde de que dispõe a população, através de uma efetiva Reforma 

Sanitária que altere o arcabouço institucional vigente, encaminhando-se para um sistema único de 

saúde, progressivamente estatizado, descentralizado, eficiente, com adequada política para os 

insumos críticos: recursos humanos, medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, ciência e 

tecnologia” (IDEM). Não é difícil perceber a forte influência deste posicionamento na concepção 

e redação do capítulo referente à saúde na assembleia constituinte que seria instalada no ano 

seguinte. 

Como sabemos, a VIII CNS, realizada em 1986, foi um marco na luta pela 

universalização da saúde no Brasil e contou com a contribuição de acadêmicos, profissionais da 

área de saúde, movimentos populares de saúde e sindicatos. Quase como porta-vozes, os editoriais 

da CSP refletiam essas demandas.  

O conjunto das forças envolvidas estimulou e impulsionou a reforma sanitária, cuja 

maior legitimação pode ser constatada pelos avanços obtidos na Constituição Federal de 1988, ao 

garantir – por meio da Lei Orgânica da Saúde (LOS) - acesso à saúde como direito social universal 

em um movimento de ruptura emblemático na história das políticas sociais brasileiras.    

Convém destacar que a década de 1980 se caracterizou por extrema instabilidade social, 

política e econômica. A chamada “nova república”– que nasceu na transição do regime militar com 

a abertura política – trouxe consigo a herança do endividamento externo do Estado por conta dos 

empréstimos realizados junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI), calculado em mais de 100 

bilhões de dólares por volta da metade da década. Os planos econômicos se multiplicaram 

(Cruzado, Bresser, Verão) e a inflação em 1989 chegou a 2.751% anuais (MEIRA, 1998).  
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E foi neste cenário de endividamento e crise financeira de grandes proporções 

antecedendo a instalação de uma Assembleia Constituinte (1987) que se manifestaram os termos 

da cobrança do editorial de Buss que reforçava a necessidade de não se perder de vista os avanços 

conseguidos no debate proporcionado pela 8ª CNS e - muito menos - as medidas necessárias por 

parte do Estado para a efetivação da saúde propugnada pelos setores identificados em torno da 

postura reconhecida como “progressista”.   

Para tanto, o Estado deveria assumir sua parte na tarefa, ao garantir a saúde como 

direito ao indivíduo, à coletividade e ao meio ambiente, de forma equânime para os diferentes 

segmentos da população dentro do território nacional. Implicava, obrigatoriamente, “na adoção de 

uma série de princípios no campo social (garantia de emprego salário justo capaz de prover o 

indispensável para a manutenção da saúde, salário-desemprego e outros mecanismos de proteção 

social) única forma de se ter uma população saudável” (CSP, Volume 2, Número 2, 1986). 

 O comprometimento da editoria com os assuntos relacionados ao que Buss tomou 

como ponto central no editorial (CSP, Volume 2, Número 2) pode ser constatado pelo registro de 

eventos ocorridos no ainda incipiente campo da saúde coletiva. Um deles, o I Congresso de Saúde 

Coletiva, promovido pela ABRASCO em 1986 no Rio de Janeiro ocupou-se do tema : “A Reforma 

Sanitária e Constituinte, Garantia do Direito Universal à Saúde” (CSP, Volume 2, Número 4, 

1986). Sendo porta-voz de um grupo interessado não só nas mudanças como no envolvimento em 

docência e pesquisa sobre saúde, é legitimo inferir que o corpo editorial da CSP - como um ator 

político dinâmico – dava visibilidade e apoio a Comissão Nacional da Reforma Sanitária para que 

esta se legitimasse, ganhasse força e continuasse propondo as transformações que se faziam 

necessárias.   
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Basta acessar parte do documento para compreender a articulação e o alcance da 

mobilização em torno da reforma que reivindicava “apoio estratégico aos avanços representados 

pelas [Ações Integradas em Saúde] AIS enquanto um passo na valorização do setor público e o 

decidido repúdio a medidas privatizantes como o Cheque Consulta, que representavam um 

retrocesso inaceitável no processo democrático na saúde; a necessidade de construção de uma 

Frente Popular pela Reforma Sanitária, capaz de organizar a base social e política que 

viabilizará as mudanças requeridas e o engajamento decisivo no processo constitucional, 

estabelecendo um projeto para a área de saúde a ser inscrito na Nova Constituição e 

comprometendo desde agora os candidatos com as propostas da Reforma Sanitária”(IDEM). 

Para entendermos o envolvimento da CSP com o processo de construção de um novo 

campo e como veículo institucional da FIOCRUZ – e particularmente da ENSP – devemos 

conhecer a missão desta última a partir de alguns documentos publicados pela revista para compor 

a postura editorial.   

Ao relacionarmos o tom editorial da CSP com a missão da ENSP – e possivelmente 

com a própria FIOCRUZ – cremos na existência de uma proximidade de coordenação e de ideários 

interdependentes, como nos conduz a crer a cartografia e leitura do acervo da revista. Duas 

principais constatações: a primeira delas representada pela análise da coerência entre o discurso e 

as ações da instituição veiculados nos editoriais de então. A segunda representada pelo fato da CSP 

estar, de uma maneira ou de outra, vinculada ao projeto de extensão da instituição e, portanto, 

também atrelada à implantação das propostas da reforma sanitária através de ações de cooperação 

técnica e de extensão. 

No editorial de 1987 encontramos a missão da ENSP relacionada à reforma sanitária, 

assinada por Buss (CSP, Volume 3, Número 4).  
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Nele o editor definiu as principais orientações que norteavam a instituição das quais 

deduzimos a influência direta ou indireta nos critérios editoriais do periódico: “1) preparo de 

recursos humanos da área de saúde coletiva; 2) produção de conhecimento técnico-científico na 

área; e 3) apoio técnico ao debate crítico e implantação das propostas reformistas”.  

Sobre o primeiro tópico, vale ressaltar que esse planejamento já estava em construção 

no número temático sobre recursos humanos (RH) em 1986 (CSP, Volume 2, Número 4), no qual 

se discutiu o emprego e o perfil em saúde; as propostas para a formação desde o ensino médio; RH 

em serviços públicos e as competências de desenvolvimento profissional do Instituto Nacional de 

Previdência Médica da Previdência Social (INAMPS).  

O caminho apontado pela editoria foi o de aprimorar competências para o preparo de 

recursos humanos no campo da saúde coletiva, tanto nos quadros de dirigentes de alto nível para os 

serviços de saúde do país quanto nos quadros de docentes, de pesquisadores e das estruturas 

universitárias, nos centros de preparação de pessoal dos próprios serviços de saúde e nas 

Secretarias Estaduais de Saúde. O editorial reafirmou o que entendia por RH como aqueles 

quadros “comprometidos ética e politicamente com as necessidades e anseios da população e com 

elevado grau de capacitação técnica para viabilizar as propostas políticas de mudança e 

compromisso” (CSP, Editorial, Volume 3, Número 4, 1987).   

Sobre o segundo tópico, observamos a ênfase nas disciplinas que já apresentavam certo 

domínio, como a administração e o planejamento de saúde em suas diferentes áreas; a 

epidemiologia e os métodos quantitativos em saúde, incluindo a área da vigilância epidemiológica; 

o saneamento e a engenharia sanitária; a saúde do trabalhador e a ecologia humana; a biologia e os 

processos de controle das principais doenças parasitárias e endêmicas e as ciências sociais em 

saúde.  



201 

 

Seria preciso adequar o que se propunha aperfeiçoar e ampliar e estar atento ao material 

pedagógico que seria prioritário para a docência e pesquisa, preparando-se para incorporar áreas 

nas quais não se dispunha ainda de experiência suficiente. Foi neste âmbito que identificamos um 

movimento que exigiria abordagem interdisciplinar condizente com as transformações.  

Dessa forma a CSP serviu como plataforma para a produção desses novos 

conhecimentos, movimento este – diga-se de passagem – inseparável da veiculação, na medida em 

que entendia que não havia conhecimento útil sem que fosse divulgado.  

Esse processo seria também capaz de sustentar as atividades docentes, apoiando 

conteúdos temáticos e criando condições de prática pedagógica na investigação para capacitar e 

atualizar seus pesquisadores.  

A plataforma apontada norteou o debate acerca dos aportes que a ENSP - e todas as 

demais instituições acadêmicas da área da saúde coletiva a ela vinculadas - poderia fornecer ao 

processo da reforma sanitária, a partir da produção e disseminação de saberes, oferecendo apoio 

técnico ao debate crítico e à implantação das propostas reformistas, o que justifica o terceiro e 

último item da missão.  

Outro editorial, assinado pelo então vice-diretor Oliveira (CSP, Volume 5, Número 4, 

1989), descreve um desejada escola de saúde pública para os anos vindouros da década de 1990. 

Importante indicar que não se tratava apenas de mudança de década como também de governo: em 

1990 tomou posse Fernando Collor de Mello (na primeira eleição direta para presidência da 

república depois de 29 anos, substituindo José Sarney) o qual deixaria o cargo em função de 

impeachment dois anos após sua posse.  
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Entre as prioridades elencadas pelo editor, algumas fornecem mais elementos para 

nossa reflexão sobre o projeto institucional da ENSP “1) dar continuidade e desenvolvimento ao 

necessário processo de capacitação técnica positiva, propositiva — de formulação de alternativas 

concretas de engenharia técnica e política 2) preservar a inegociável autonomia acadêmica da 

instituição. Conciliar o aprimoramento da capacitação técnica na resposta aos complexos 

problemas de natureza administrativa e gerencial do sistema de saúde, com a preservação e 

desenvolvimento da tradição totalizante, reflexiva e crítica, que é um traço importante da nossa 

experiência institucional. 3) Identificar e apontar soluções para os principais problemas de 

natureza administrativa, política e financeira [...] Problemas que se situam: na estrutura da 

Escola, tal como definida pelo seu recém elaborado regimento; na sua infra-estrutura 

administrativa e física; nas suas relações com a FIOCRUZ; com as demais instituições do setor 

saúde e da sociedade civil organizada; com as instituições financiadoras governamentais e 

privadas [...] de modo a que ela possa [...] contribuir para o enfrentamento das exigências 

técnicas, intelectuais e políticas postas pelo campo da Saúde Coletiva” (IDEM). 

No final da década permanece a aglutinação de forças imprimindo um modelo capaz de 

consubstanciar científica e politicamente desenhos e perspectivas para o projeto sanitário nacional.  

Enquanto pudemos observar em nossa cartografia, as duas revistas (RSP e CSP) 

demonstraram, por meio de seus editoriais, normas e seleção de artigos alinhada com um novo 

processo em curso. Para a RSP a principal questão era seu projeto de internacionalização, iniciado 

na década de 1980 e impulsionado na seguinte. Já na CSP pudemos observar um objetivo 

associado ao projeto editorial que envolvia uma ruptura com o modelo de saúde vigente.   Não 

conseguimos encontrar na CSP sinais que exaltassem ou evidenciassem uma preocupação com as 

indexações ou a qualidade dos indicadores internacionais, conforme vimos na RSP no mesmo 

período. Pelo menos nas edições iniciais. 
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Mas era evidente a preocupação por parte da CSP nas ações focadas no planejamento, 

nas políticas e gestão da saúde de forma geral orientadas, mais particularmente, pelas prerrogativas 

transformadoras alcançadas pelo conjunto de atores articulados, acadêmicos, pesquisadores, 

políticos, profissionais da saúde e nos movimentos sociais organizados.  

As novas tecnologias de informação e comunicação prenunciavam novos horizontes e 

cobravam posicionamentos. Para estar afinada com estas aquisições, a ENSP precisaria 

“modernizar-se ou envelhecer”, nas palavras de Barbosa (CSP, Volume 4, Número 4, 1988), 

deveria “estar nas ruas”, o que significava estar sintonizada às inovações do fim do século e com o 

curso dos movimentos progressistas. Para tanto, precisava modernizar a essência de seu perfil, 

conceituando e operacionalizando suas atividades docentes e de pesquisa em função dos interesses 

da sociedade.  

Enquanto a RSP se preocupava com o fortalecimento do seu projeto editorial com 

vistas à internacionalização da produção acadêmica, ainda que sem negligenciar os graves 

problemas internos de saúde pública, a CSP sempre se posicionou em favor de mudanças 

pedagógicas ancoradas em reflexões interdisciplinares e, sobretudo, políticas.  

A linguagem de Barbosa expunha os tempos modernos como algo inexorável e que 

exigia mudanças: “O panorama da saúde pública mudou substancialmente face aos novos desafios 

da vida moderna. Os avanços da ciência e da tecnologia nos obrigam a uma visão contemporânea 

da Saúde que pouco tem a ver com a clássica concepção da saúde pública. Este é o momento de 

definição de competências. Continuamos com estruturas arcaicas e inaceitáveis, falando uma 

linguagem anacrônica para os tempos de hoje. Modernizar significa transformar e não apenas 

mudar as aparências [...] procura-se criar instrumentos integradores. Interdisciplinaridade e 

transdiciplinaridade são termos que já preocupam os nossos professores. Nossos modelos 

docentes chocam-se diante da realidade que aí está a reclamar novos perfis para os profissionais 

da saúde” (IDEM).  
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E finaliza: “As mudanças não são fáceis. Para que sejam efetivas têm que ser feitas de 

baixo para cima, a níveis de indivíduos, instituições e comunidade. Mudança é sempre uma 

inovação, mas nem sempre a inovação é progressista. Ela pode ser conservadora quando pretende 

apenas substituir o antigo pelo moderno. Assim, o discurso da modernização poderá simplesmente 

criar maiores resistências às mudanças: mudar as aparências para não mudar o essencial”. 

(IDEM).  

Esta longa transcrição tem o intuito de trazer alguns fundamentos da sociologia do 

conhecimento de Mannheim (1968), particularmente nos conceitos de inovação e conservação. 

Para Mannheim, utopia tem um caráter revolucionário por ser uma orientação que 

transcende a realidade e que, ao mesmo tempo, “rompe as amarras da ordem existente” (IDEM, p. 

216). Contrária, portanto, às ações que procuram manter as estruturas como existem.  A citação de 

Barbosa ajuda a estabelecer algumas distinções entre ideologia e utopia e o caráter conservador 

daquela.  

É fato que a ideia predominante em sua afirmação diz respeito à maneira pela qual se 

faz mudanças - podem ocorrer apenas nas aparências sem, de fato, alterar a essência do que se 

deseja transformar. Para Mannheim (IDEM, p. 216), essa situação (de mudar apenas as aparências) 

é entendida (ou desmascarada) a partir da constatação de que alguns indivíduos “orientam-se para 

objetos estranhos à sua realidade e que transcendem sua existência real – e, não obstante, 

permanecem ainda no nível da realização e na manutenção da ordem de coisas existente”.  

Nesse caso, certas ações se baseiam em estados de espírito ideológicos incongruentes 

com a realidade e, portanto, não representam – verdadeiramente – ações utópicas transformadoras.  
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Ideologicamente, os indivíduos são impedidos de tomar consciência da incongruência 

de suas ideias com a realidade “em virtude do corpo total de axiomas implicado em seu 

pensamento histórica e socialmente determinado. Existe um número infindável de estágios 

transicionais variando desde a mentalidade bem intencionada situacionalmente transcendente, 

passando pela mentalidade hipócrita até a ideologia no sentido de mentiras conscientes” (IDEM, 

p.219).  

Ao trazer esse debate, nossa intenção foi avançar na compreensão dos movimentos que 

orientam os pensamentos e deixam, no caminho trilhado, marcas de processos de entendimento a 

serem, posteriormente, apreciados. Apoiados em Mannheim, entendemos “que os representantes 

de uma ordem dada irão rotular de utópicas todas as concepções de existência que do seu-ponto-

de-vista jamais poderão, por princípio, se realizar” (IDEM, p.220) e, com isso, podem permanecer 

ao nível de concordância utópica, contudo, sem acreditar essencialmente que mudanças reais sejam 

possíveis, pactuando – aparente e oportunamente – com os elementos reformadores de uma ordem 

existente de coisas. Essa reflexão apoiada em Mannheim, nos ajuda a compreender as inquietações 

que Barbosa mostrou frente à necessidade de uma real transformação de estruturas, e não apenas 

mudanças superficiais que não alcançariam uma desejada/desejável modernização. 

A interdisciplinaridade foi um dos pontos levantados por Barbosa como questão a ser 

pensada. Se observarmos os cinco primeiros anos de publicação (de acordo com a classificação de 

Carvalho, 2007), notaremos que a epidemiologia foi a subárea predominante. Ideias como as de 

Castiel e Rivera (CSP, Volume 1, Número 4, 1985) nos forneceram um bom exemplo de como a 

reflexão sobre interdisciplinaridade entre a EPI e as outras subáreas poderia ser conduzida.  

Ao discutir os problemas de saúde, aqueles autores questionaram se a epidemiologia 

estava “casada ou divorciada” de PPG, no planejamento das ações em saúde no Brasil.  
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O esquema¹ apresentado pelos autores ilustra as interconexões entre planos de ação e de 

concepção no qual a epidemiologia dialoga com outras áreas de conhecimento. Nessa perspectiva a 

epidemiologia pode ser entendida como fundamento para a tomada de decisão, elaboração de 

normas e programas de ataque, em conjunto com outras disciplinas.  

No mesmo volume, Barbosa (Número 2, 1985) apresentou a epidemiologia como um 

instrumento de transformação de cunho interdisciplinar que estende suas propriedades para muito 

além de mero instrumento de análise, constituindo-se em valioso instrumento de transformação 

social. Em decorrência da macro visão da epidemiologia com relação aos problemas de saúde é 

que foi possível “sua intromissão em terrenos até há pouco considerados independentes e isolados 

[...]. O papel transformador da Epidemiologia se coloca diante de sua capacidade de conhecer a 

realidade, de questionar as organizações sociais e econômicas de um país ou região e seu 

relacionamento com as condições de saúde da população. E, particularmente, de ser capaz de 

propor medidas transformadoras que venham melhorar o estado de saúde e bem-estar de 

determinada sociedade” (IDEM, p.139).  

Outra contribuição ao debate da epidemiologia está no trabalho de Almeida Filho (CSP, 

Volume 2, Número 3, 1986) por traçar um percurso histórico da disciplina, sistematizando 

informações sobre as raízes e articulações com os principais movimentos sociais na área da saúde. 

Implicou reconhecer a interdependência e a constituição ideológica do tripé 

clínica/estatística/medicina social para além de seu avanço técnico no contexto da medicina 

preventiva. Conclui que “a Epidemiologia moderna é vista como uma disciplina que retorna às 

suas raízes históricas e políticas no movimento da Saúde Coletiva, opondo-se, a nível teórico, às 

pressões para torná-la um mero instrumento ‘método-lógico’ da pesquisa clínica”. 

¹Ver reprodução do quadro esquemático sobre o modelo de planejamento a partir da população em: CASTIEL & 

RIVERA. Cad. Saúde Pública, v.1, n.4, 1985.   
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A epidemiologia também foi considerada como elemento instrumental importante na 

avaliação dos serviços de saúde, conforme aponta mais uma vez Castiel (CSP, Volume 2, Número 

2, 1986), ao apresentar técnicas de avaliação epidemiológica rápida e reforçando a necessidade de 

avaliação “como um elemento essencial no planejamento de ações de saúde”.   

Um ano mais tarde, Castiel e Said (CSP, Volume 3, Número 3, 1987) sistematizaram as 

informações produzidas em diversos encontros sobre o ensino da epidemiologia no Brasil. A 

ênfase foi dada aos cursos de especialização em saúde pública e aos programas de pós-graduação 

stricto sensu em saúde coletiva. O assunto nos chamou a atenção por exemplificar a necessidade 

de aperfeiçoamento dos recursos humanos em consonância com os primeiros editoriais da CSP. 

Era a teoria colocada em ação.  

Os autores notaram, por exemplo, algumas incongruências no tocante à interlocução 

entre as disciplinas, que poderiam ser amenizadas com conteúdos das CSHS. Em segundo lugar 

constaram fatores limitantes para o exercício de uma epidemiologia mais ampliada em que não só 

as técnicas analíticas pudessem prosperar, senão o aperfeiçoamento do raciocínio epidemiológico 

(como pensar a epidemiologia) enquanto eixo estruturante de investigações de campo e 

epistemológicas. Também mostraram a aparente dissociação entre os conteúdos ministrados e a 

prática efetivamente epidemiológica nos serviços, representada pela “a ausência de uma política 

racional, por parte do Estado, de formação de Recursos Humanos”. A formação apresentava 

características de dissociação com a prática, além de deixar lacunas na dimensão do pensar 

epidemiológico.  

A década que se iniciava (1990-2000) vislumbrava movimentos interdisciplinares que 

estimulariam uma apreensão diferenciada do tempo, do espaço e do conceito de organismo no 

interior de uma epidemiologia que cobrava contribuições que a faria mais afinada com o 

movimento da saúde coletiva. Veremos o papel que a geografia assumiu neste movimento 

interativo.    
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VIII.III  1990 a 2000: interdisciplinaridade e a presença da 

geografia 

A transição de década trouxe uma nova comissão editorial que teria pela frente novos 

desafios estruturais e conjunturais. O editorial de 1990 (CSP, Volume 6, Número 1), assinado pelo 

mais novo coordenador Sérgio Koifman dava conta do efetivo lugar que ocupava a CSP graças à 

periodicidade e abrangência dos temas debatidos. O autor reforçou a manutenção das 

características básicas da revista, contudo antecipou modificações em relação ao seu futuro: “Entre 

seus objetivos, pretende-se ampliar o número de profissionais escrevendo e publicando sobre suas 

atividades de pesquisa ou serviço no setor saúde, bem como diversificar o quadro de consultores, 

através da colaboração de colegas de outras instituições. Além das publicações no modelo já 

conhecido, com artigos abordando distintas áreas temáticas, pretende-se organizar números 

especiais dos ‘Cadernos’ contendo temas específicos de interesse. Assim, um primeiro número 

especial sobre Saúde da Mulher está sendo planejado” (CSP, Volume 6, Número 1, 1990). Em 

termos de temática, a epidemiologia predominou como podemos constatar no quadro 8.    

Quadro 8: Movimento temático entre as subáreas da saúde coletiva entre 1996 e 2000 

     Ano 

Subárea 

     1996 

       % 

      1997  

         % 

     1998 

       % 

      1999 

         % 

      2000 

         % 

    Total 

      % 

EPI      33,3       45,7       47,1       63,3       43,5      47 

PPG      22,2       23,9       17,6       12,2       20,3      19 

CSHS       5,6        4,3         7,8         4,1         8,7       6 

Caixa Cinza     38,9      26,1       27,5       20,4       27,5      28 

 Fonte: Carvalho (2007). Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(12):3023-3030, dez, 2007. 
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Ao mesmo tempo em que exercia influência sobre outras áreas do conhecimento, a 

epidemiologia recrutava saberes de outras disciplinas, acabando por exigir, sistematicamente, 

flexões epistemológicas sobre si mesma. Logo nos primeiros trabalhos da década, Castiel (CSP, 

Volume 6, Número 1, 1990) trouxe ao debate a perspectiva epistemológica, como maneira de se 

aproximar do que considerava essencial: a redefinição do objeto de estudo da epidemiologia, 

destacando a importância da dimensão ideológica na configuração do sujeito da ciência 

epidemiológica e de suas relações com a saúde coletiva.   

Nos anos finais da década anterior a epidemiologia estava sendo objeto de revisões 

críticas de suas bases conceituais e teóricas e Castiel retoma debates sobre outro modelo teórico 

que pudesse superar “as limitações e tendências do paradigma da História Natural das Doenças 

— positivista e escamoteador da determinação histórico-social do processo saúde-doença” 

(IDEM). Segundo sua perspectiva, seria preciso deslocar o eixo epistemológico da disciplina, 

incorporando uma abordagem mais compreensiva que levasse em conta a dimensão da 

intencionalidade humana no estudo de grupos populacionais: a epidemiologia não tinha ainda 

alcançado um grau equilibrado de desenvolvimento nos quatro polos metodológicos de pesquisa¹.    

Dessa forma não bastaria delimitar as particularidades do objeto de estudo, mas, 

também, as do sujeito: “percebe-se que a sua construção teórica está vinculada a uma concepção 

ideológica do processo saúde-doença, da mesma forma como sucede na epidemiologia ‘clássica’, 

apesar de não-explicitada”.  

 

 ¹ Bruyne e cols. distinguem um espaço metodológico constituído por quatro polos: epistemológico, teórico, 

morfológico e técnico. BRUYNE, P., HERMAN, J., SCHOUTHEETE, M.. Dinâmica de Pesquisa em Ciências 

Sociais, Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2aed., 1982.    
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  Para melhor apreendermos o pensamento em epidemiologia nessa transição de década, 

foi necessário investigar a quantidade e qualidade dos trabalhos na época. Para esse fim tomamos 

as estratégias para divulgação da produção em epidemiologia mostradas por Carvalheiro em 1990 

(CSP, Volume 6, Número 3). A nosso ver, as correlações que o autor se propôs a realizar apontam 

para duas centralidades: uma primeira referente à produção em epidemiologia comparada às 

demais áreas da saúde coletiva e uma segunda de caráter epistemológico.   

Colocada em contextos específicos (como C&T, por exemplo) a disciplina foi analisada 

a partir das dificuldades inerentes à construção de seu objeto. O autor seguiu a seguinte sequência 

de análise: epidemiologia em si; produção, estratégia e divulgação técnico-científica. O arcabouço 

teórico-metodológico da epidemiologia foi analisado na ótica das necessidades de ampliação de 

seu uso - também - como instrumento de planejamento nas ações ao nível dos serviços de saúde e 

que, por enfrentar problemas socialmente determinados, acabava revelando seu caráter 

interdisciplinar.    

Na época, o debate em torno dos elementos que compunham a epidemiologia passava 

pela dissecação de suas potencialidades e conteúdos, não só de seu aparato técnico-instrumental, 

sobretudo de seu marco epistemológico, enredo esse bem desenvolvido por Gonçalves (1986) ao 

se debruçar sobre o conhecimento e a tecnologia que organiza o trabalho nas – então - unidades 

sanitárias, e por Ayres (1994) sobre uma teoria crítica da epidemiologia.  

Carvalheiro (CSP, Volume 6, Número 3, 1990) procurou estratégias que levassem em 

consideração esses aportes como meio de delimitar e identificar (ou personalizar) uma nova 

epidemiologia, acoplada às necessidades oriundas da reforma sanitária em desenvolvimento. 

Segundo o autor essas estratégias deveriam ser traçadas em conjunto com outras áreas da saúde 

pública e coletiva, entendendo ocupar a ABRASCO o papel central nesse debate.  
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Para Carvalheiro havia uma multiplicidade de epidemiologias em função da 

disseminação da variadas abordagens e propostas de ações que envolviam a disciplina, conforme a 

perspectiva que justificava a posição de cada pesquisador¹.  

O resultado dessas discussões estimulou o lançamento da publicação “Estudos de Saúde 

Coletiva”, editados pela ABRASCO, e talvez tenha sido o embrião da Revista Ciência e Saúde 

Coletiva lançada em 1996.   

Claramente inspirado em Kuhn (A estrutura das revoluções científicas, 1978) 

Carvalheiro ainda relata que “a aparente ironia, atribuída a Alexander Gilliam, de 

que epidemiologia é o que fazem os epidemiologistas, não é despropositada. Não é descartável a 

produção, pretérita ou contemporânea, de nenhuma das linhas de pensamento epidemiológico. Até 

porque uma ciência nova, mesmo revolucionária, começa sempre algures num determinado 

universo de conceitos e de palavras existentes, portanto histórica e teoricamente determinados; é 

em função de conceitos e de termos disponíveis que toda a teoria nova, mesmo revolucionária, 

deve encontrar com que pensar e exprimir a sua novidade radical” (CSP, Volume 6, Número 3, 

1990). No mesmo artigo, Carvalheiro retoma o movimento temático da área em termos das 

epidemiologias².  

.  

 

¹ Para a cartografia sociológica a noção de perspectiva pode substituir ideologia baseada na passagem: “no domínio da 

sociologia do conhecimento, iremos, pois, na medida do possível, evitar o uso do termo ‘ideologia’, devido a sua 

conotação moral, e, ao invés dele, falaremos da ‘perspectiva’ de um pensador” (MANNHEIM, 1968, p. 288).      

 ² Dos 1.663 trabalhos compilados, em três décadas, 1950 a 1979, a epidemiologia (ou Processo Saúde-Doença como é 

ali chamada) participou com 469 (28,2%), proporção que se manteve relativamente estável no período. É importante 

reter que a Epidemiologia respondeu por pouco menos de 1/3 da produção formal da área de saúde coletiva, o que não 

é desprezível.  
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    Analisando a produção da área, a partir de uma revisão de Nunes (1985)¹, Carvalheiro 

resumiu o movimento temático segundo subtemas: “30% dos trabalhos [foram] sobre o processo 

saúde-doença, sociedade e determinantes sociais, 27,8% em aspectos sociais das doenças mentais 

e 23,3% em nutrição, crescimento e desenvolvimento. Os demais subtemas, inclusive aspectos 

sociais das doenças infecciosas e doenças tropicais, participam em pequena proporção. Isto leva, 

imediatamente, a supor que os critérios de inclusão, pelo próprio título do trabalho, excluíram 

grande parte da produção da chamada Epidemiologia Convencional. A participação da 

Epidemiologia, consideradas todas as suas vertentes, deve ser ainda maior do que os 28,2% 

assinalados. Faz falta um quadro da década de 80, o que, do que se tem notícia indireta, já está 

sendo desenvolvido pelo próprio Nunes”  

Quando aludimos a uma possível interdisciplinaridade, pensamos em fronteiras, 

encontros disciplinares caracterizados pela busca de teorias que validem e legitimem seus 

construtos. Um bom exemplo dessa interação é a aproximação que ocorreu com forte ênfase a 

partir de 1992 entre a epidemiologia e a geografia, na qual a ecologia também desempenhou papel 

de relevo.    

Lembremos que foi nessa época que movimentos eclodiram em nível global chamando 

a atenção para práticas sustentáveis e ecológicas. No Brasil assistimos à Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em junho de 

1992 (Eco-92 ou Rio-92). Um ano antes o trabalho de Cardim e cols (O que a epidemiologia pode 

ainda fazer de relevante? CSP, Volume 7, Número 1, 1991) expressou um movimento nesse 

sentido.   

 ¹ Nunes retomou estudo feito pelo Comitê de Pesquisa Médica da OPAS em 1980 em San Jose (Costa Rica) e elaborou 

um resumo da atividade da área, discutido na reunião de Cuenca (Equador) em 1983.  
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Os autores mostraram a necessidade de uma epidemiologia diferente da convencional 

que “arrojadamente, [tentaria] articular-se com as demais disciplinas voltadas para o processo 

saúde-doença na população”. No mesmo volume, Ferreira apresentou o conceito de complexo 

patogênico formulado pelo geógrafo francês Max Sorre, com o objetivo de estimular estudos de 

integração entre a epidemiologia e a geografia. Segundo o autor, os contatos iniciais entre a 

geografia científica e a epidemiologia resultaram nos trabalhos inaugurais de geografia médica 

“voltados à descrição minuciosa da distribuição regional das doenças, empregando amplamente 

recursos cartográficos” (CSP, Volume7, Número 3, 1991). Atlas de geografia médica da segunda 

metade do século XIX foram frutos desta aproximação que orientou obras preventivas de 

saneamento ambiental. Na mesma época surgiam os tratados de climatologia médica em busca de 

associações entre a incidência de doenças e as variações climáticas estudadas pela geografia física.  

Vimos que artigos publicados na CSP se ocuparam em determinar padrões de 

distribuição regional de doenças. Ferreira (CSP, Volume 7, Número 3, 1991), em sua análise 

“Epidemiologia e geografia: o complexo patogênico de Max. Sorre”, indicou dois esquemas 

conceituais que marcariam uma nova fase nas relações entre a geografia e a epidemiologia por 

possibilitarem interação teórica e metodológica.  

O primeiro surgiu em 1939 na União Soviética com o parasitologista Y.N. Pavlovsky, 

que apresentou para a Academia de Ciências da URSS a primeira formulação da teoria dos focos 

naturais das doenças humanas. Pelo menos até 1970, os seus estudos orientaram investigações 

sobre o impacto epidemiológico procedente da ocupação do espaço-território soviético. Pavlovsky 

utilizou abordagem ecológica e geográfica da epidemiologia e sua influência pode ser observada 

no Brasil nos trabalhos de Samuel Barnsley Pessoa.  
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O segundo conceito vem de Maximillien Sorre, geógrafo francês autor da obra “Les 

fondements de la géographie humaine”, com o objetivo de constituir base sólida para investigações 

interdisciplinares. Para Ferreira o que assemelhava entre os conceitos era a perspectiva inicial de 

interpretação baseada nas relações do homem em seu meio. 

Nesta relação poderia repousar a base teórica na qual pesquisadores pudessem ampliar 

o conceito de espaço-tempo na epidemiologia. Como veremos durante a década analisada, a 

questão espaço, tempo e pessoa será uma das características que dariam vitalidade a uma 

epidemiologia em interação com a antropologia médica.  

O desenvolvimento da internet e das ferramentas da informática a partir de 1992/1993, 

possibilitou cada vez mais e melhor subsidiar os bancos de dados da epidemiologia com os 

modelos geocomputacionais. Nossa cartografia da RSP mostrou o impacto de tecnologias 

informáticas nos desdobramentos da produção científica. Aqui, podemos também citar um 

processo que permitiu a ampliação do conhecimento no estudo do espaço: o geoprocessamento.  

Um dos primeiros trabalhos sobre o tema foi de Barcellos e Bastos (CSP, Volume 12, 

Número 3, 1996) intitulado “Geoprocessamento, ambiente e saúde: uma união possível?”, no qual 

os autores conferiram a utilidade do recurso ao permitir a reunião em bancos de dados 

socioeconômicos, de saúde e ambientais em bases espaciais, cuja interpretação dos resultados 

permitiu melhor entender o contexto em que se verificavam fatores determinantes de agravos à 

saúde.  

Assim, espaço passou a ser ainda mais valorizado e com uma teoria específica para 

sustentar incursões interdisciplinares engendradas por alguns epidemiologistas.  
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Ao ter seu significado aprimorado e provido de movimento, o espaço configurou-se 

como cenário de transformações e, portanto, de sentido: “em primeiro lugar, sendo o espaço 

resultado da ação da sociedade sobre a natureza, sua configuração incorpora a estrutura social e 

sua dinâmica. Deste modo, uma cidade 'produz' o lugar dos ricos, dos pobres e da indústria, bem 

como estabelece fluxos de circulação de bens e serviços. Uma cidade é necessariamente 

heterogênea [e] o espaço produzido socialmente exerce pressões econômicas e políticas sobre esta 

sociedade, criando condições diferenciadas para sua utilização por grupos sociais”.  

Enfatizando um dos conceitos que destacamos anteriormente ancorados na teoria dos 

focos naturais de Pavlovsky e nas interações entre a epidemiologia e a geografia, Luiz Jacintho da 

Silva (CSP Volume 13, Número 4, 1996) analisou as doenças infecciosas a partir das relações 

espaço/tempo com a epidemiologia. É importante rememorar que anteriormente o autor havia 

proposto uma visão alternativa a uni-causalidade biológica em seu artigo “Desbravamento, 

agricultura e doença: a doença de Chagas no Estado de São Paulo” (CSP, Volume 2, Número 

2,1986). Silva, então na Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, debruçou-se sobre o 

processo de surgimento, disseminação e desaparecimento da endemia Chagásica no Estado de São 

Paulo, interpretando as informações epidemiológicas existentes sob uma perspectiva histórico-

materialista.  

Com a incorporação de conceitos e métodos de análise utilizados em geografia, 

concluiu que a doença de Chagas, ainda que uma endemia de expressão nacional, não pode ser 

vista como um todo indistinto, mas ocorrendo em diferentes padrões epidemiológicos dependentes 

dos territórios de ocorrência e de períodos históricos específicos. A explicação do agravo está 

muito imbricada na questão espaço-tempo na interpretação de Silva.  

Cinco trabalhos envolvendo aspectos ligados ao binômio espaço-tempo na 

epidemiologia produzidos no final da década ajudaram a reforçar nossa pressuposição da 

influência da geografia.  
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Tratamos dos artigos de Arruda (CSP, Volume 13, Número 3, 1997), de Peiter e Tobar 

(CSP, Volume 14, Número 3, 1998), de Barcellos e cols (CSP, Volume 14, Número 3, 1998), de 

Rojas (CSP, Volume 14, Número 4, 1998) e de Costa e Teixeira (CSP, Volume 15, Número 2, 

1999). 

O primeiro, baseado no livro de Josué de Castro “Geografia da Fome” realizou um 

mapeamento que caracteriza a universalidade do problema, possibilitando a estruturação de um 

plano universal de combate à fome, abrindo novos caminhos para aqueles que buscavam a 

correção de desequilíbrios regionais e a eliminação do subdesenvolvimento. Neste trabalho de 

reinterpretação do papel da geografia clássica, os autores incorporam a dimensão política no 

intuito de desvendar o significado e consequências do desenvolvimento espacial desigual.  

O segundo tratou da poluição atmosférica causada pela emissão de gases tóxicos e 

partículas pelas indústrias e pela circulação de veículos.  O objetivo foi identificar áreas e grupos 

populacionais mais vulneráveis, relacionando a dispersão atmosférica dos poluentes e a 

distribuição da população, segundo diferentes padrões e condições materiais de vida, tendo como 

instrumento o geoprocessamento.  

O terceiro cuidou do inter-relacionamento de dados ambientais e sanitários necessários 

para a avaliação da exposição de grupos populacionais a fatores de risco. Neste trabalho os autores 

utilizaram base de dados georreferenciados para identificar e analisar “os setores censitários, que 

[continham] informações sobre a forma com que [eram] abastecidos os domicílios; a rede de 

abastecimento de água, seus principais mananciais e reservatórios; a qualidade da água, segundo 

programa de monitoramento. Mediante operações espaciais entre estas camadas, foram 

localizados e quantificados grupos populacionais submetidos a risco, de acordo com diferentes 

critérios. [Os autores concluem] que em razão das diferentes origens, objetivos e estruturas dos 

dados, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) podem ser utilizados como instrumento de 

organização, de validação destes dados e de verificação de possíveis inconsistências”.  
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O quarto artigo recuperou o estado da arte e contribuiu para as perspectivas de 

interlocução entre a saúde e a geografia, explorando as múltiplas potencialidades de articulação 

entre as áreas e os seus referenciais teórico-metodológicos para a interpretação da saúde da 

população no contexto latino-americano. O texto abordou parte da história da geografia na sua 

vertente médica e sua utilização como referencial teórico do espaço geográfico, identificando 

modos alternativos para uma operacionalização.  

Finalmente, o quinto artigo foi fruto da investigação de pesquisadores ligados ao 

Instituto de Saúde Coletiva da UFBa. Costa e Teixeira demostraram as fragilidades conceituais e 

metodológicas da epidemiologia responsáveis por limitar o estudo da saúde das coletividades 

humanas. Trouxeram conceitos provenientes da observação do itinerário geográfico na definição 

de seu objeto de estudo e de sua aplicação na medicina e na epidemiologia.  

Como definem, “esses princípios fundamentam a pertinência da estratégia conceitual e 

metodológica que tem como perspectiva a abordagem do espaço geográfico-social, já que este é 

entendido como expressão das condições de vida da população [...] Os estudos de agregados, cuja 

unidade de análise é o grupo, mais frequentemente os agregados espaciais, e o modelo ecológico 

que se baseia na ideia de inter-relação de fatores, se aperfeiçoados, podem vir a ser uma 

alternativa promissora nesta direção” (CSP, Volume 15, Número 2, 1999).  

O tema espaço seria revisitado, oito anos mais tarde, por Czeresnia em “O conceito de 

espaço em epidemiologia: uma interpretação histórica e epistemológica” (CSP, Volume 16, 

Número 3, 2000).  

Ainda sobre a tríade espaço-tempo-organismo, outra obra editada por Czeresnia 

(editada pela Fiocruz) “Do contágio à transmissão: ciência e cultura na gênese do conhecimento 

epidemiológico” (CSP, Volume 14, Número 2, 1998), trouxe em seu primeiro capítulo um 

panorama sobre o desenvolvimento do conceito de representação do organismo.  
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A autora trouxe ao debate vários autores desde Aristóteles a Arendt; de Goeth a 

Canguilhem, revisitando Jacob, Morin, Freud, Monod, Gonçalves e Foucault e traçou um percurso 

da ideia grega de órgão até as primeiras ideias do que viria a ser compreendido como organismo e 

suas representações, questões que demandaram sistemáticas formulações no intuito de atualizar os 

fundamentos das características do ser vivo.  

  Acreditamos que nossa apropriação do conceito da cartografia compõe este 

investimento interdisciplinar de ampliação de perspectivas de conhecimento no campo da saúde 

coletiva. Acompanhar as tendências e debates ao longo de toda a série de artigos desta década 

possibilitou perceber que a epidemiologia passava por certa miscigenação de conceitos, com a 

incorporação (in-corpore) de conteúdos, de sentidos mais complexos e explicações mais refinadas 

de pessoa (para além de organismo), a existir em um determinado local (espaço) e em um dado 

tempo (momento histórico e político e não apenas cronológico), elementos em interação e sujeitos 

às infidelidades de seu meio - nas palavras de Canguilhem (2009) - como a exigir aportes 

transdisciplinares.   

A antropologia também contribuiu neste movimento interdisciplinar, agregando valores 

culturais aos conceitos de organismo – em suas reflexões/inflexões sobre corpo. Em vários 

editoriais, Coimbra apontou a necessidade de ampliação do conhecimento médico-antropológico 

como uma prioridade dos estudos em saúde coletiva, particularmente como subsídio aos estudos 

das comunidades indígenas. Essas influências, assim com as de Minayo, são vistas nas 

contribuições das ciências sociais por ocasião do 1º Encontro Brasileiro de Antropologia Médica 

(CSP, Volume 9, Número 3, 1993). Um debate foi publicado abordando a temática das pesquisas 

de cunho quantitativo e qualitativo na área da saúde coletiva, particularmente pela dispersão, cada 

vez maior, de temas ligados ao complexo “saúde-doença-cuidado” (IDEM).     
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Uchoa e Vidal (CSP, Volume 10, Número 4, 1994) contemplam as especificidades e as 

potencialidades da perspectiva antropológica na abordagem da saúde e da doença, tendo a 

antropologia médica como uma perspectiva complementar e enriquecedora na abordagem dos 

problemas de saúde pública. Os autores apresentaram elementos conceituais e metodológicos para 

uma proposta de sistematização do estudo das maneiras de pensar e de agir em face de diferentes 

problemas de saúde.  

  Temas como doença, cura e morte são objetos de que se ocupa a investigação 

antropológica, desde os primórdios da disciplina com os trabalhos de Malinowski, Evans-Pritchard 

e Boas, entre outros. A julgar pela cartografia da RSP, as propostas de incursão das CSHS no 

Brasil vieram ganhando corpo nas pesquisas e no entendimento dos sistemas de crenças e práticas 

médicas, representações sobre doença e contágio, comportamento e doença, etnomedicina, 

intinerário terapêutico e utilização de serviços de saúde.  

Ao nos referimos ao debate da CSP sobre os estudos qualitativos e quantitativos (CSP, 

Volume 9, Número 3) mostramos a tentativa do artigo de agrupar uma parcela da produção recente 

no campo, com particular ênfase em estudos realizados no Brasil. Conforme apontou Minayo, o 

número especial foi “inicialmente concebido como uma publicação destinada exclusivamente à 

veiculação de artigos antropológicos stricto sensu, [mas] optamos por incluir artigos de outros 

profissionais, não necessariamente antropólogos, também trabalhando com metodologias 

qualitativas”. 

E o tema da representação social esteve presente em praticamente todas as 

contribuições, destacando-se as de Spink e de Sevalho que, respectivamente, abordam-na sob a 

ótica da psicologia social/cognitiva e da história. Telles e cols. e Hoffmann e Oliveira também 

analisaram diversas categorias de representação em seus respectivos artigos.            
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No final da década um artigo de Cardoso e Gomes (CSP, Volume 16, Número 2, 2000), 

proporcionou uma visão panorâmica sobre o título: “Representações sociais e história: 

referenciais teórico-metodológicos para o campo da saúde coletiva”. Segundo seu pano de fundo 

“as representações da saúde e da doença sempre aparecem articuladas às visões que os homens e 

mulheres possuem do biológico e do social. A importância da doença, da saúde, do corpo, dos 

fenômenos biológicos enquanto objetos metafóricos e enquanto suporte do significado da relação 

dos indivíduos com o social vem aumentado proporcionalmente ao avanço do crescimento do 

papel da ciência e da técnica biomédica” (IDEM).  

Para os autores a busca das representações sociais acerca da saúde e da doença, seja por 

meio de dados primários; com fontes documentais ou orais, permite: (a) classificar as diferentes 

maneiras pelas quais os autores das fontes captam o sentido do que é ser doente e o que é ser 

saudável; (b) estabelecer nexos entre os diferentes tipos para que se possa chegar aos modelos 

sociais da saúde e doença, construídos a partir da relação espaço-tempo, dotando, portanto, tais 

modelos de historicidade, e (c) reconstituir, nas fontes, a lógica pela qual as representações foram 

produzidas e socializadas na longa duração, realizando, nesse momento, uma "decomposição", 

fazendo-se o "caminho de volta" para melhor compreender os antecedentes dos modelos atuais 

(IDEM). 

Mais uma vez nos deparamos com a diversidade de proposições sobre como definir o 

sujeito que se torna objeto da investigação epidemiológica. Do ponto de vista da sociologia do 

conhecimento, o nível de abstração do investigador definirá os alcances possíveis. Aplicado ao 

conceito de pessoa, significa não apenas escolher um recorte para facilitar seu estudo, mas incidir 

luz capaz de apreender o objeto em sua essência mais profunda e sensível, sem deixar-se restringir 

por pensamentos cristalizados (ou ideologizados) que impedem outras e novas formas de 

abordagem.  
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Como nos alerta Mannheim (1968, p.298), o nível de abstração estagnado não garante a 

ampliação de uma exploração, e, se não houver esforço para ultrapassá-lo, uma teoria não progride 

por não resistir a uma formulação teórica sistemática. Será sempre possível encontrar pontos de 

vista que estejam presos a determinadas estruturas que impedem que o indivíduo aumente seu grau 

de abstração apresentando “um foco estreito imposto por uma determinada posição e os impulsos 

dirigidos que governam suas meditações tendem a obstruir a formulação geral e teórica destas 

visões e a restringir [sua] capacidade de abstração” (IDEM, p.298)  

Como era de se esperar, os artigos da CSP diferiram em graus de abstração, mas de 

maneira muito geral, apontaram um aprofundamento político sobre os problemas analisados. E em 

muitas ocasiões, não foi diferente com o conceito de pessoa. Conforme as perspectivas e os níveis 

de abstração dos diversos recortes de estudo, o conceito de pessoa recebeu diferentes 

denominações: indivíduo, agente, organismo, cidadão, usuário, sujeito, objeto, paciente, organismo 

político, ator, ator social, ser, ente e elemento.      

Em que pesem a articulação e os interesses nos editoriais da CSP, na perspectiva dos 

movimentos sociais, um indivíduo se vê agindo coletivamente como protagonista empoderado por 

direitos originários nas novas conjunturas que o sistema político assumiu no cenário da 

Constituição Cidadã de 1988. Como exemplo, citamos a série temática que se fez presente, 

especialmente a partir de 1993 que enfatizou a questão da representação social desses indivíduos a 

partir das mobilizações, movimentos sociais e populares e da participação comunitária. Como 

exposto por Goulart (CSP, Volume 9, Número 4, 1993), seria natural que, ao expressar seu desejo 

de cidadania, esta representação tivesse no apelo político seu grau de abstração mais adequado, por 

ser ele o determinante de mudanças efetivas no cotidiano das pessoas. O autor expos a necessidade 

de conhecer os projetos políticos que definem os movimentos sociais no sentido de esclarecer as 

percepções dos atores com relação às suas necessidades e às noções de cidadania.   
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Em suas palavras, “É necessário apreender algumas das dimensões dos movimentos 

sociais, como, por exemplo, sua identidade cultural e seu padrão de interação com o aparelho 

estatal [...]. O conceito e a prática de uma cidadania "regulada" podem, na verdade, ser 

incorporados tanto pelo Estado como pela sociedade. Alcançar um estágio de cidadania "plena" 

resulta de um processo histórico de conquista social, no qual se reveste de especial importância a 

maneira como a sociedade organiza e representa suas noções acerca do tema” (IDEM).  

Outros trabalhos envolveram, de uma maneira ou de outra, o tema dos movimentos 

sociais: em 1996 a discussão sobre o movimento das mulheres (CSP, Volume 12, Número 2); em 

1997 o movimento sem terra (CSP, Volume 13, Número) e em 1998 o tema central de um número 

temático e suplementar intitulado: participação popular e controle de endemias (CSP, Volume 14, 

suplemento 2).   

Citamos também o artigo de Collen (CSP, Volume 10, Número 2, 1994) que investigou 

a vida comunitária dos idosos. Em outro artigo Bosi (CSP, Volume 10, Número 4, 1994) discute a 

cidadania, a participação popular e a saúde na visão dos profissionais do setor, em um estudo de 

caso na rede pública de serviços.   

No mesmo volume, o trabalho de Stotz representa uma inflexão cartográfica. Ele se 

debruçou sobre a contribuição dos cientistas sociais na construção do campo da saúde coletiva, 

abordando a problemática da participação nos movimentos sociais. Analisou a questão do 

“politicismo” e o problema da diminuição do poder reflexivo sobre uma questão teórica e 

politicamente relevante, a saber, o da constituição dos sujeitos coletivos na conjuntura de formação 

do campo (CSP, Volume 10, Número 2, 1994).  
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Gostaríamos de nos deter exemplarmente nesse trabalho para tentar analisa-lo na 

perspectiva compreensiva da sociologia do conhecimento, tendo como orientação o que Mannheim 

chamou de “determinação situacional” (MANNHEIM, 1968, p. 320). Este procedimento requer, a 

priori, um entendimento sobre nosso ponto de partida, articulando as possíveis perspectivas de 

acordo com nossa peculiar posição de observador. Inicialmente, é bom lembrar que devemos 

“substituir o falso ideal de um ponto de vista desvinculado e impessoal pelo ideal de um ponto de 

vista essencialmente humano situado dentro dos limites de uma perspectiva humana, em constante 

esforço por se alargar” (IDEM, p.317).  

A determinação situacional poderá ser aplicada, então, levando-se em conta duas 

posições: a do observador e a do observado. Ambas possuem um caráter essencialmente 

perspectivista e de cunho relacional (não absoluto), enfatizando as posições elementares que cada 

um dos atores possui. As perspectivas devem ser consideradas interdependentes, uma vez que “a 

natureza e a estrutura do processo de lidar com situações de vida, a conformação própria do 

sujeito (em seus aspectos biológicos, tanto quanto em seus aspectos históricos-sociais) e a 

peculiaridade das condições de vida, principalmente o lugar e a posição do pensador, influenciam 

os resultados do pensamento. Mas também condicionam o ideal de verdade que este ser humano é 

capaz de construir a partir dos produtos do pensamento” (IDEM, p.318). Em nosso caso particular, 

a observação atenta das revistas não se configura apenas como leitura do material disponível. O 

método alicerçado nos três níveis cartográficos, e, em nosso caso como exemplo, permite a 

articulação de um dado elemento com um determinado contexto. Isso, a nosso ver, é o que 

distingue a cartografia de uma revisão de literatura.  

Consideramos que tanto a sociologia do conhecimento como o método cartográfico, ao 

permitir alargar ao máximo uma dada perspectiva, estruturam os possíveis julgamentos a partir de 

alguns pressupostos. 
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Entre eles citamos: a análise das relações entre os temas abordados, considerando as 

circunstâncias da publicação; os pontos-de-vista dos autores; as condições histórico-sociais; a 

trajetória do movimento temático; as políticas editoriais; as políticas de ciência e tecnologia entre 

outras. Na perspectiva de Mannheim, certas posições possuem a vantagem de revelar dimensões 

decisivas do objeto e “também [...] se dá preeminência à perspectiva que permite maior amplitude 

e maior fecundidade no lidar com materiais empíricos” (IDEM, p.321). Assim, o primeiro passo 

em direção a um julgamento é neutralizar pontos-de-vista conflitantes, isto é, negar o caráter 

absoluto de uma perspectiva, para num segundo momento criar, “a partir desta neutralização, uma 

base de visão mais compreensiva e utilizável” (IDEM, p.322). 

A determinação situacional de Stotz inicia-se com sua vinculação ao Departamento de 

Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, instituição responsável pela 

edição da CSP. Longe de ser uma crítica à proximidade do autor com a revista, esta circunstância 

caracteriza o ambiente em que o autor desempenha suas atividades profissionais, o que permite 

contextualizá-lo em um perfil alinhado com as diretrizes da instituição.  

Mas isso não significa, em momento algum, que a posição do autor reflete uma decisão 

da maioria de seu grupo, embora suas decisões reflitam um construto de interação, ora 

apresentando predominâncias de um segmento, ora de outro. Essa postura relacional não permite 

que indaguemos se o autor expressa suas ideias exatamente como a do grupo, porém permite 

formular aproximações entre um pensamento dentro de um grupo específico.  

E de fato observamos que Stotz endereça crítica ao próprio movimento da reforma 

sanitária, e, direta ou indiretamente, ao grupo a que pertence. Como vimos anteriormente, a CSP se 

notabilizou em protagonizar - junto a outros segmentos - o movimento da reforma sanitária e a 

construção do campo da saúde coletiva.  
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Uma das questões que Stotz trouxe ao debate foi o papel dos movimentos sociais na 

saúde, conferindo distinção, no primeiro capítulo, ao caráter marginal que esses movimentos 

estavam tendo na saúde coletiva no contexto das discussões temáticas sobre e no campo. Seu 

trabalho apontou a necessidade de maior articulação do debate fora dos meios acadêmicos e da 

própria instituição a que pertencia: “ a estratégia reformista de ocupação de espaços 'estratégicos' 

e a quase absolutização da mudança ao nível formal da institucionalidade democrática 

encaminharam a Reforma Sanitária para fora das organizações sociais, acuando-a nas torres da 

academia, nos gabinetes da burocracia e nas ante-salas do Parlamento. A pergunta que 

permanece nos debates é em que medida esta estratégia estava informada por um paradigma no 

qual as estruturas tomaram o lugar dos sujeitos, enfim, da própria história?" (CSP, Volume 10, 

Número 2, 1994). 

A leitura atenta do artigo ajuda-nos a apontar pelo menos quatro enfoques que são 

pertinentes à nossa cartografia. O primeiro deles é o registro do objeto que o tema se ocupa: os 

movimentos sociais. O segundo é a problematização política da discussão nas questões colocadas à 

publicação. O terceiro é a crítica do autor, endereçada inclusive ao próprio grupo do qual fazia 

parte, mostrando a articulação inadequada deste em função da restrita participação nos 

movimentos sociais de base, na medida em que via a discussão circunscrita ao âmbito acadêmico. 

E por último, o relevante papel das ciências sociais ao contribuir no debate sobre as necessidades 

de participação popular, amiúde por meio do "controle social", já antevendo, como um fato 

visionário, a chamada universalização excludente. Lembremos que o artigo foi publicado em 1994, 

ano de eleição presidencial e seis anos após a criação do SUS.  
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A questão colocada sinteticamente pelo autor foi a necessidade de politização dos 

atores sociais como representantes nos conselhos de saúde - sobretudo os municipais – e que a 

discussão sobre o desenvolvimento e construção do campo da saúde coletiva não poderia excluir a 

“classe trabalhadora mais pobre e menos organizada, alvo de políticas clientelistas” (CSP, 

Volume 10, Número 2, 1994). A partir dessa síntese, conseguimos relacionar alguns entraves que 

poderiam desembocar em problemas futuros no financiamento do SUS, particularmente na 

definição de prioridades, justificando a necessidade de um controle social presente e atuante.    

Stotz se pronunciava frente a uma dificuldade: a relação entre teoria e prática política - 

e esta não era uma situação cômoda, uma vez “que o observador não está fora do domínio do 

irracional, mas participa no conflito de forças” (MANNHEIM, p.142). Em tal escala de análise, 

mais do que criticar seus pressupostos, poderíamos, ao contrário, “determinar de que posição 

vantajosa os objetos foram observados” (IDEM p.151). Na situação tensa e rica entre teoria e 

prática, lembremos novamente Mannheim: “antes o pensamento vem a se clarificar quando se 

penetra em uma situação concreta, não apenas pelo atuar e o fazer, mas também pelo pensar que 

deve acompanha-los” (IDEM, p.153).  

Sobre a situação da classe proletária (apontada por Stotz e a sua presença no debate da 

época apontada), uma nota de rodapé de Manheimm (1968, p.152), proveniente de Georg Lukács¹: 

nos permite inferir o papel do intelectual portador da teoria para o proletariado: “quando o 

proletariado, por meio da luta de classe, muda sua posição na sociedade e, portanto, toda a 

estrutura social, em tomando conhecimento da situação social mudada, isto é, de si mesmo, 

encontra-se face a face não somente com um novo objeto de compreensão, mas também altera sua 

posição como sujeito cognoscente. A teoria serve para dar ao proletariado a consciência de sua 

posição social, isto é, ela possibilita que ele se encare a si mesmo, simultaneamente, como objeto 

e sujeito do processo social”  
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Exemplos como o de Stotz apontaram para uma politização dos temas em discussão 

além de uma diversificação temática bastante expressiva, que apresentou seu máximo no final da 

década analisada. Junto a esta pulverização, notamos também um crescimento do número de 

artigos por edição.  

No início da década girava em torno de 14 ou 15 artigos por edição, chegando a 43 no 

ano de 2000. Em comparação com a RSP, a CSP apresentou menor número de autores estrangeiros 

no mesmo período, representados por países como México (que teve participação majoritária entre 

os contribuintes), Alemanha, Chile, Colômbia, Inglaterra, EUA, Suécia, Costa do Marfim, Suíça, 

Canadá, Argentina, Venezuela, Peru, Uruguai, Moçambique, França e Cuba. A julgar pela 

constância de artigos provenientes do México, seria interessante saber se havia algum convênio 

para tal destaque. Uma possível explicação pode ser a constante e sistemática aproximação da CSP 

com o Instituto Nacional de Salud Pública sediado em Morelos, México. E pelo gradual aumento 

de contribuições estrangeiras, somos levados a crer na preocupação com a visibilidade, em vista da 

iniciativa editorial em apressar e reforçar o processo de internacionalização da revista, iniciado na 

década anterior como parte da modernização.  

Várias iniciativas foram adotadas para internacionalizar o periódico: a abertura para 

artigos internacionais; a escrita em língua inglesa dos resumos; a introdução das palavras-chave (a 

partir de 1992); a editoração eletrônica; a implementação de dois consultores Ad Hoc e a 

introdução da seção teses. Um pouco diferente do movimento editorial da RSP, na CSP o processo 

apresentou-se mais reservado, pelo menos no que tange aos conteúdos editoriais.   

 

¹ Lukács, G. Geschichte und klassenbewusstsein. Berlim, 1923. 
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A esse respeito notamos direcionamentos do então editor Carlos Coimbra sobre os 

fatores de impacto e as bases indexadoras, itens reguladores da qualidade da disseminação e de 

visibilidade da produção científica de um periódico, fato que é observado em uma série que se 

inicia desde a entrada da nova comissão editorial em 1990, já demonstrando certo impulso em 

direção ao objetivo da visibilidade e competitividade internacionais.    

Em editorial de 1992, Coimbra (RSP, Volume 8, Número 4) ressalta as dificuldades na 

manutenção do periódico, tanto com relação ao baixo número de assinaturas (o que resultava em 

déficits financeiros) como na baixa qualidade dos manuscritos. Juntos, estes problemas acabavam 

em ciclos viciosos que atrasavam os cronogramas editoriais, influenciavam na captação de 

recursos e de bons artigos para publicação.   

Embora a internet ainda não se encontrasse estabelecida e funcional, em 1995 as 

informações disponibilizadas, ainda que em um movimento crescente, pouco evoluíram nas 

incipientes bases eletrônicas. Devemos considerar, naturalmente, o devido preparo da revista 

segundo os critérios das bases disponíveis. Preocupado com o volume de conhecimento que se 

estava produzindo e, sendo lançado eletronicamente, Coimbra (CSP, Editorial, Volume 11, 

Número 4, 1995) alertou para a necessidade de compilação em disquetes para salvar os artigos e as 

publicações, além de servir como memória da ciência. Apontava também as vantagens da 

divulgação eletrônica no lugar da tradicional revista impressa.  

As pesquisas de ponta seriam as mais beneficiadas, particularmente por terem maior 

velocidade de produção e afinidade com os meios eletrônicos, distanciando-se rapidamente do 

modo tradicional de impressão e envio que, “não raro, requer mais de doze meses para efetivar a 

publicação de um artigo. Potencialmente, o rompimento com o processo tradicional de publicação 

permitirá que a comunicação entre pesquisadores se dê, através das redes de computação [...] 

como um registro vivo de como está se dando a evolução das idéias em um determinado campo do 

conhecimento” (IDEM). 
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Como bem acompanhamos na RSP, a editoração eletrônica diminuiu os custos com a 

produção ao economizar espaços e maximizar o acesso ao conhecimento. A partir daí surgiu um 

processo de informatização e fusão de revistas.  

Coimbra lembra que um dos primeiros periódicos lançado totalmente em forma de 

disquete foi o brasileiro Journal of Venomous Animals and Toxin de Botucatu, editado pela 

Universidade Estadual de São Paulo de Botucatu (UNESP-BOTUCATU). Exemplos da época 

mostram fusões de revistas como o Tropical Medicine and International Health, resultado da 

união de cinco tradicionais revistas europeias de medicina tropical:  Tropical and Geographical 

Medicine e Acta Leidensia (Holanda),  Journal of Tropical Medicine and 

Hygiene (Inglaterra),  Annales de la Societé Belge de Médecine Tropicale (Bélgica) e Tropical 

Medicine and Parasitology (Alemanha). Conforme concluiu o autor, “com esta iniciativa, os 

editores esperam aumentar sua audiência, publicar trabalhos ainda mais seletos e reduzir 

substancialmente o valor da assinatura anual”.  

Para atrair novos leitores e adequar-se aos modelos da época, em 1996 a CSP mudou 

sua editoração. Questões como as avaliações de revistas científicas estiveram também no centro 

das atenções editoriais no manuscrito “Quem avalia os índices” de Lemos (então vice-presidente 

da Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC). 

 Muito similar às reflexões da editoria da RSP, Lemos criticou o estabelecimento de 

marcos de mercado para avaliar a produção em ciência. Afirmou, por exemplo, que “será, assim, 

atitude ‘científica’ afirmar que apenas artigos publicados em revistas indexadas em publicações 

secundárias ditas internacionais é que são válidos como indicadores da qualidade da pesquisa? 

Será legítimo aceitar como único ou mais importante aval de competência a presença nessas 

fontes de informação? Por que não lembrar que essas fontes devem, por sua vez, ser avaliadas? 

Por que não as examinar do ponto de vista social, econômico e político?” (CSP, Editorial, Volume 

13, Número 3, 1997).  
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Lembremos que esta discussão também passou alguns anos antes pela RSP, onde 

Forattini criticou a avaliação feita por bases comerciais e que prestavam conta ao modelo 

dominante do mercado editorial internacional. Aqui também nos apoiamos em Mannheim para 

entendermos a tensão colocada por ambos editores.  

Podemos examiná-la, por exemplo, sob o ponto de vista do que Mannheim conceituou 

como “problemas de imputação”, aplicado aqui às questões antagônicas ou conflituosas que 

impedem um consenso imediato, analisando os estilos ou métodos de pensamento que operam ao 

nível de cada justificativa. A questão do uso de indicadores internacionais pode ser vista na 

perspectiva conjuntural (social, econômica e política). Sabemos, de antemão, que as avaliações – e 

suas decorrências, como as indexações e aceite de artigos – eram vistas como necessárias para uma 

maior visibilidade da ciência nacional.  

Para tanto recordemos que “um campo de interesse estreitamente ligado à sociologia 

do conhecimento é o da reelaboração dos dados da história intelectual, com vista à descoberta 

dos estilos e métodos de pensamento dominantes em determinados tipos de situação histórico-

sociais. A este respeito, é essencial pesquisar [a] distinção entre ideologias e utopias [que] oferece 

diretivas promissoras para a pesquisa” (IDEM, p.27). 

Essa perspectiva de analisar a mentalidade acadêmico-intelectual de uma época é 

relevante não só por revelar os interesses localizados, levando-se em conta os fatores responsáveis 

pela aceitação ou rejeição de determinados processos, como também por buscar entender “os 

motivos que impelem determinados grupos a enunciar conscientemente e a disseminar estas ideias 

em setores mais amplos” (IDEM, p.27). Esse caminho mostra-nos como propósitos e determinados 

procedimentos encontram expressão em teorias, doutrinas ou movimentos intelectuais.  
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Wirth (APUD MANNHEIM, p. 28) explica que “a compreensão de qualquer sociedade 

é o reconhecimento concedido aos vários tipos de conhecimento e a correspondente parcela de 

recursos da sociedade consagrada ao cultivo de cada um deles [...] dedicando atenção 

considerável aos instrumentos ou recursos através dos quais se difundem as ideias, e ao grau de 

liberdade de indagação e expressão prevalecente. [...] a esta altura, o problema da doutrinação 

que tanta discussão tem recentemente provocado na literatura educacional encontra um lugar 

proeminente. Da mesma forma, as funções da imprensa, da popularização do conhecimento e da 

propaganda recebem um tratamento apropriado. Uma compreensão adequada de tais fenômenos 

contribuirá para uma concepção mais precisa do papel das ideias nos movimentos sociais e 

políticos e do valor do conhecimento como um instrumento de controle da realidade social”.  

Voltando à CSP, estes apontamentos permitem depreender sentidos para os editoriais 

que se seguiram, considerados, desta forma, como resposta ao avassalador processo de indexação e 

de produção iniciado desde a década e que ia tomando proporções maiores no desenrolar dos anos 

de 1990. Eram aspectos ligados à ética na publicação, em particular à questão do plágio (CSP, 

Volume 12, Número 4, 1996); à duplicação de trabalhos científicos (CSP, Volume 13, Número 4, 

1997); à confidencialidade no processo editorial (CSP, Volume 14, Número 2, 1998) e ao número 

de autores por artigo. 

Como havíamos visto na cartografia da RSP, a ênfase em critérios de competitividade 

foi se estabelecendo também na CSP na medida em que o conhecimento científico vai expressando 

uma necessidade produtiva, paralelamente ao aumento expressivo do número de autores por artigo, 

um dos quais apresentou a marca expressiva de 14 autores (CSP, Volume 14, Suplemento 3, 1998).  

Esta situação levou a editoria da CSP a estabelecer regras e a delimitar com mais 

precisão os critérios de autoria.  
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Esse assunto já vinha sendo discutido no American Journal of Public Health, por 

exemplo, ao debater o que na cultura acadêmica inglesa era chamado de gift authorship¹. Outras 

revistas também vinham exercendo pressão sobre as políticas editoriais, como é o caso do The 

Lancet e da British Medical Journal que objetivavam maior controle sobre o estabelecimento da 

autoria, exigindo a apresentação de um documento - mais tarde adotado por nossas revistas - no 

qual fossem justificadas as contribuições de cada autor. A CSP adotou critérios internacionais 

delimitando em seis, o número de autores por trabalho submetido (CSP, Editorial, Volume 14, 

Número 4, 1998).  

Retomando as variações temáticas em série, reforçamos a presença contínua dos temas 

da saúde do trabalhador, da saúde da mulher e da nutrição. No entanto estranhamos a baixa 

frequência de artigos sobre as DCNTs. O primeiro artigo sobre hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) foi publicado em 1995 por Klein e cols. (CSP, Volume 11, Número 2, “Hipertensão 

arterial na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, Brasil: I. Metodologia”). Um ano após o trabalho 

inaugural em HAS registramos o primeiro artigo sobre diabetes (CSP, Volume 12, Número 1, 

1996). 

Sabemos que a publicação de artigos relacionados às atividades físicas como resposta 

ao controle de um dos fatores de risco mais conhecidos na literatura – o sedentarismo – é um 

adequado indicador da produção na área das DCNTs. Registramos apenas um trabalho temático no 

final da década de Silva e Malina (CSP, Volume 16, Número 4, 2000) e não encontramos nenhum 

artigo com os temas de fisioterapia na prevenção, no acompanhamento ou no controle de agravos 

crônicos.  

¹A tradução da expressão sugere que em alguns artigos havia diversos nomes listados como coautores a despeito deles terem 

trabalhado muito pouco ou sequer visitado o texto. Portanto, nomes listados se apresentavam como um presente ofertado pelo autor 

principal, daí a “generosa” nomeação de gift authorship. 
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A falta de suplementos temáticos sobre as DCNTs durante 10 anos de publicação não é 

algo negligenciável uma vez que ao longo da década os temas saúde indígena, saúde do 

trabalhador, bioética, educação em saúde, HIV/AIDS, endemias, violência, saúde materno-infantil 

e epidemiologia nos serviços de saúde, foram retratados em suplementos especiais. O ano de 1991 

apresentou o único suplemento direcionado às DCNTs sobre câncer ambiental (CSP, Volume 14, 

Suplemento 3). Em contraste, as DIPs mostraram-se constantes nas publicações da época 

abordando as helmintoses intestinais e os flebótomos (CSP, Volume 6, Número 1, 1990). 

Lembremos que nos mesmos períodos as DIPs foram também predominantes na RSP durante boa 

parte das edições.    

Citamos dois temas inaugurais: 1. violência, que surge em 1993 com Minayo¹ (CSP, 

Volume 9, Número 1), autora que dedicou várias e sistemáticas contribuições durante sua 

permanência no corpo editorial; 2. determinantes sociais de saúde e doença, que aparecem com 

Foller (CSP, Número 3, 1993).  

Embora o momento inaugural sobre o SUS tenha surgido com Paim em 1990 

abordando a transição SUDS/SUS (CSP, Volume 6, Número 3) o tema só tomará corpo a partir de 

1997 com uma série de reflexões em debate (CSP, Volume 13, Números 1,2,3 e 4), ou seja, 11 

anos após a promulgação da Lei Orgânica da Saúde de 1988.   

Quando a ENSP completou 40 anos em 1994 a CSP comemorava ter ultrapassado as 

dificuldades financeiras e administrativas, alcançando seu 10º aniversário com publicações 

ininterruptas.  

 

¹ Maria Cecília de Souza Minayo esteve ligada à fundação (e é atualmente coordenadora científica) do Centro Latino-Americano de 

Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli (CLAVES), centro de pesquisa, ensino e assessoria, criado em 1989 pela 

ENSP/FIOCRUZ com o objetivo de investigar o impacto da violência sobre a saúde da população brasileira e latino-americana. 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/departamento/claves. Acesso 10/11/2014. 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/departamento/claves
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Algumas estatísticas apresentadas por Coimbra (CSP, Volume 10, Número 4, 1994) 

resumem o percurso do periódico até o final do ano de 1994: “dentre os autores que publicaram no 

período 1985-1991, 48% eram vinculados a outras instituições que não a Escola Nacional de 

Saúde Pública (Ensp), 5% dos quais estrangeiros. A partir de 1992, o percentual de autores de 

fora da Ensp alcançou 58%, chegando à cifra de 65% em 1994. Neste mesmo período, a 

proporção de contribuições de autores estrangeiros atingiu 12%”. Um fato curioso refere-se à 

baixa contribuição relativa de autores vinculados às instituições do Estado de São Paulo, de 

maneira similar à baixa proporção de artigos de instituições do Rio de Janeiro na RSP. 

Conjecturamos que as duas cidades, por abrigarem revistas em dois polos de referência para a 

produção em saúde pública e coletiva, atraiam pesquisadores não só pelos perfis editoriais como 

pela acessibilidade/proximidade de núcleos regionais que orbitavam em cada periódico.      

A modernização de que falavam alguns editoriais da década inaugural da CSP se tornou 

também internacionalização. Seguida de um crescimento da ordem de 230% em relação ao número 

médio de artigos que foram publicados na década anterior, a CSP enveredava por uma 

representação cada vez mais interinstitucional e internacional.  

Para alcançar tal magnitude, a CSP investiu na periodicidade de sua publicação, nas 

alterações de layout e diagramação e, naturalmente, preocupou-se com a ampliação das bases de 

indexação, sendo incorporada pela Lilacs, CAB Abstracts e Repidisca, dentre outras. Também se 

inseriu no projeto SciELO a partir de 1998, como nos mostra excerto do editorial do mesmo ano: 

“a revista foi selecionada para integrar a biblioteca virtual de periódicos científicos brasileiros do 

sistema SciELO. Em nível internacional, o reconhecimento veio através da National Library of 

Medicine, que aceitou a indexação de Cadernos no prestigioso Medline a partir de 1998” (CSP, 

Volume 14, Número 3, 1998).  
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Enquanto as condições do ciberespaço (redes de comunicação virtuais) na academia 

iam definindo sua mais marcante presença na editoração eletrônica, a CSP apostava na 

pulverização de temas, talvez como repercussão do acolhimento temático que a saúde coletiva 

ensejava. Ligadas ao espaço virtual e à crescente informatização, essas condições foram retratadas 

no artigo de Iturri (CSP, Volume 14, Número 4, 1998) sob o título “Ciberespaço e negociações de 

sentido: aspectos sociais da implementação de redes digitais de comunicação em instituições 

acadêmicas de saúde pública”.  

Logo após a primeira década de publicações, a CSP já direcionava seu foco em direção 

às mudanças desejadas para o próximo (e novo milenium), com a análise da epidemiologia de que 

tratou Melo Filho (CSP, Volume 13, Número 4, 1997) sobre o conceito de paradigma (descrito por 

Naomar Almeida Filho) e do artigo de Castiel (CSP, Volume 14, Número 4, 1998) que abordou os 

rumos e as perspectivas da epidemiologia. Essas contribuições merecem reflexão dentro desta 

cartografia sociológica. 

Iniciemos com as proposições que Melo Filho trouxe com relação aos três eixos 

centrais da classificação de paradigmas epidemiológicos proposta por Almeida-Filho. O primeiro 

identificado com a ideia de causalidade, utiliza de uma redução matemática representada pelas 

funções lineares simples, sendo a demonstração experimental seu critério de prova. O segundo 

(hegemônico entre os epidemiologistas) trata do conceito de risco que utiliza funções lineares 

expandidas e tem seu potencial explicativo advindo da predição. Por último, Almeida-Filho (1992, 

II) “entrevê a emergência de um paradigma, alicerçado na criação de objetos totalizados, 

apreendidos através de modelos de sistemas dinâmicos cuja eficácia explicativa provém da 

inferência estrutural, caracterizada eminentemente pela indeterminação” (CSP, Volume 13, 

Número 4, 1997). 
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Para Melo Filho a noção de paradigma utilizada por Naomar distancia da matriz 

kuhniana assemelhando-se mais a ideia da epistéme foucaultiana, razão pela qual considerou mais 

apropriada a utilização do termo hegemonia para sistematizar períodos epidemiológicos. 

Finalmente, diante do novo milênio pela frente, Castiel propôs a discussão dos rumos e 

perspectivas da epidemiologia, especialmente no que tangia ao uso de técnicas e instrumentos da 

bioinformática e da biologia molecular.  

Visando a um panorama do que se podia esperar ou que se desejasse de uma disciplina, 

Castiel primeiro indaga sobre qual epidemiologia, afinal, estava-se falando. Seria possível referir, 

por exemplo à epidemiologia “no singular e que começasse com letra ‘E’ maiúscula?”. O artigo 

apresenta uma forte evidencia que diferentes epidemiologias aceitariam adjetivações com o intuito 

de serem identificadas diferencialmente, construindo feudos e engendrando disputas por 

hegemonia para alcançar status dominante.  

Castiel se fundamenta em Pearce para mostrar algumas destas diferenças. Mostra, por 

exemplo, que “On the one hand, there is "traditional" epidemiology whose "motivation" is public 

health and its ideals  promotion, prevention, and the control of injuries to health, through 

structural epistemological strategies with a realist focus and population studies and interventions 

in a historical and cultural context, using observational research techniques. On the other hand, 

there is "modern" epidemiology, whose "motivation" is scientific/ academic, with a predominantly 

biomedical view using reductionist epistemological strategies of a positivist bent, studies and 

interventions at the individual level (in organs, tissues, cells, and molecules), with the exclusion of 

experimental research contexts and techniques (whose basic model is the randomized clinical 

trial)” (CSP, Volume 14, Número 4, 1998). 
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Ou seja, uma epidemiologia que podia ser caracterizada pelos adjetivos 

sanitário/público; de cunho intervencionista, colada às práticas baseadas em populações, em 

rastreamentos, em controle de doenças, em educação e saúde etc, assemelhada a outra 

epidemiologia mais científica e acadêmica e que produzia evidencias baseadas na história natural 

das doenças e sobre a qual repousava boa parte das ações da saúde pública e da medicina 

propriamente dita.  

Traçando um futuro quadro da epidemiologia, Castiel apontou para os trabalhos de 

Susser & Susser, que propunham um modelo baseado no conceito ecoepidemiológico. Esse 

modelo ecológico procurava dar respostas aos problemas teóricos da multicausalidade, ao tentar 

articular, na constituição do mundo visível, a relação recíproca possível entre os componentes 

causais e as estruturas que se encontravam em patamares hierárquicos distintos. Porém, é prudente 

lembrar que nem toda epidemiologia poderia ser chamada de social mesmo entre aquelas que 

admitiam tal adjetivo, dado que muitas ainda partilhavam diferenças significativas em seu 

arcabouço teórico-metodológico e que as impediam de possuir – em função de sua incompletude – 

instrumentos capazes de captar a dimensão social do processo cuidado-doença-saúde.   

Diferentes modelos explicativos acabaram por gerar distintas teorias como a do capital 

social, a ecosocial, a perspectiva do curso de vida e a produção social da doença. Supomos que 

estas abordagens possuem algo em comum que as fazem se distinguir de uma epidemiologia mais 

voltada para a ação individual e clínica. Resta saber a que nível de construção interna a 

epidemiologia que se propugnava social persistiu nos princípios de causa e não de determinação. 

Cremos ser esta uma inquietação para investigação que tanto Castiel como Barata (esta última pelo 

teor de seu trabalho “Epidemiologia Social” apresentado em mesa redonda no VI Congresso de 

Epidemiologia, em 2004, na cidade de Recife-PE) se interessaram em debater.  
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Entre 1990 e 2000, período marcado pelas transformações da cibernética e da 

informação, a Cadernos procurou adequar-se às contingências internas e externas, num percurso 

de modernização, internacionalização e de pulverização temática e, como na RSP, alicerçou-se na 

epidemiologia como fulcro das atenções enquanto mediadora e referencial da produção científica.  

Contudo, a apreciação do quadro mais geral da produção mostrou um discurso mais 

politizado e articulado da Cadernos quando comparado ao conteúdo editorial publicado pela RSP, 

perceptível pela aproximação mais destacada com o campo da saúde coletiva, pela seleção e 

publicação de artigos, bem como na política editorial, preparando os caminhos que demarcariam 

seu perfil de embate nas produções da década seguinte.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 

 

VIII. IV  2000 a 2012. Política, ciência e consolidação.  

O quinquênio inicial da década (2000 a 2005) trouxe algumas alterações com relação ao 

corpo editorial. Em primeiro lugar a renovação do grupo de consultores e editores associados, além 

da inclusão de novos pareceristas ad hoc e da original presença de um ombudsperson, necessária à 

resolução de conflitos entre autores e editores no que tangia à produção científica, posto 

inicialmente ocupado pela Profa. Rita Barradas Barata.  

Seguiram-se outras medidas como reforço institucional, político e científico. Exemplos 

são os ajustes feitos nos processos de análise dos artigos recebidos, visando a “redimensionar, 

mediante a alternância de pareceristas, a carga de trabalho em atividades de peer review de 

nossos [...] colaboradores” (CSP, Volume 16, Número 1, 2000), além da introdução de um item 

relativo às questões éticas nas pesquisas com seres humanos, representado pelos procedimentos de 

investigação segundo os termos da Declaração de Helsinki (da World Medical Association) e da 

legislação específica do país onde era realizada a investigação. É de se registrar, neste caso, a 

primeira citação em título do termo vulnerabilidade, em trabalho de Diniz e Corrêa sob o título 

Declaração de Helsinki : relativismo e vulnerabilidade. (CSP, Volume 17, Número 3, 2001).  

Outra alteração consistiu na inauguração da sessão “Comunicações” em 2001, a partir 

da qual passou a ser possível acompanhar os principais eventos que ocorriam na área, como 

simpósios, congressos, encontros e afins.  

A quantidade de artigos publicados cresceu em relação à década anterior, passando da 

média de 24 unidades por fascículo - em finais de 1999 - para 36 no início do ano de 2000 

(aumento de 50%), chegando em 43 artigos em casos isolados (CSP, Volume 16, Número 3). 

Possivelmente o alargamento da produção científica e acadêmica obrigou a revista a rever a 

periodicidade de suas edições passando de trimestral para bimensal.  
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O aumento gradual de artigos publicados já vinha sendo observado desde o final da 

década anterior, que contou igualmente com um incremento significativo representado pela 

constante publicação de dois ou mais suplementos anuais, fato que seria mantido durante toda a 

década de 2000.  

O novo milênio trouxe consigo novas reflexões. A pulverização temática observada na 

década anterior precisou ser sistematizada. Uma delas, certamente, exigia a competência em 

definir prioridades para as pesquisas. O cenário da saúde brasileira mostrava enormes 

desigualdades sociais e sanitárias, vis-à-vis ao conjunto de questões imerso na complexa transição 

demográfica e epidemiológica.  

No Editorial de 2001, Buss sinalizou a esse respeito, estratégia a ser seguida a partir da 

articulação entre as vertentes biológico-biomédica, clínica e de saúde pública  como sendo a mais 

adequada a se seguir: “combinar relevância científica e social é um dos desafios [...]. A parceria 

entre instituições garantirá, seguramente, que racionalizemos os recursos existentes. Este esforço 

de priorização, articulação inter-disciplinar e construção de parcerias institucionais é difícil e 

exige uma profunda revolução cultural de instituições e mentalidades, mas é o melhor, senão o 

único caminho para a pesquisa em saúde nos países em desenvolvimento como o Brasil”. 

Inicialmente observamos a tímida presença de artigos sobre o SUS. Nos primeiros 

volumes a proporção do tema foi muito baixa, destacando-se os trabalhos de Gastão Wagner e 

Carvalho (CSP, Volume 16, Número 1) e os de Lima (CSP, Volume 16, Número 4). A menção ao 

Programa de Saúde da Família, Atenção Básica (ou Primária) e Agentes Comunitários de Saúde 

veio logo após, alcançando sua maior expressão por volta de 2004/2005.  
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Nesse momento registramos a inauguração de alguns elementos e sistemas vinculados 

ao SUS, como o Sistema e Informação da Atenção Básica (SIAB); os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS); os Agentes Comunitários de Saúde (ACS); Unidade Básica de Saúde (UBS) 

e o Programa de Saúde da Família (PSF). Relembremos que o SIAB foi criado em 1998 e as UBS 

lançadas como parte das Políticas Nacionais de Urgência e Emergência em 2003.  

Vimos também inaugurar temas tais como: cuidadores, sexualidade e medicina. 

Registramos o primeiro trabalho sobre surdez, e, portanto, de áreas como fonoaudiologia e 

otorrinolaringologia.   

Ao cartografar o período em referência, notamos um discreto número de trabalhos 

sobre as DCNTs. As atividades físicas (AFs), identificadas pela forte ação preventiva sobre 

algumas doenças crônicas (arteriorclerose, diabetes entre outras), apareceram de maneira inaugural 

em 2000 (CSP, Volume 16, Número 4), tema que, aliás, teve uma frequência muito baixa no 

decorrer do quinquênio analisado.  

Um dos poucos trabalhos que avalia a associação entre AFs, estilo de vida e DCNT 

pode ser encontrado em Costa (CSP, Volume 21, Número 1, 2005). De maneira similar, 

cartografamos - a exemplo das décadas anteriores - pouca ou nenhuma produção na área da 

fisioterapia. A contribuição da fisioterapia surgirá com um pouco mais de vigor apenas no início 

da década de 2010.    

Também nesta década a violência foi tema que nos chamou a atenção pela regularidade 

e frequência. Em 2004 Minayo (CSP, EDITORIAL, Volume 20, Número 3), alicerçada no 

incontestável e alarmante casos de violência doméstica, questionou o porquê do tema não aparecer 

com mais amplitude e sistematização nos trabalhos. Veremos que a violência ressurgirá a partir de 

2005 com mais ênfase e frequência.  
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“Saúde do trabalhador” também esteve em alta, junto com artigos relativos ao uso 

indiscriminado de pesticidas, às intoxicações, aos agrotóxicos organoclorados, à qualidade de vida 

e à saúde ambiental.  

O conceito de risco esteve presente, como na RSP, ao longo de todo o quinquênio, 

junto com o câncer, a odontologia (particularmente a saúde bucal no PSF, que apresentará aumento 

radical a partir de 2005), a leishmaniose e a AIDS. Esse último tema cresceu a passos largos no 

decorrer de toda a década e poucos foram os números da CSP que não apresentaram um ou dois 

artigos sobre HIV. Assunto merecedor de tanto destaque que a CSP trouxe um número temático 

especial sobre “AIDS no Brasil” (Volume 16, Suplemento 1, 2000).  

A geografia continuou movimentando-se com regularidade, dando continuidade 

sistemática aos artigos publicados na década cartografada anteriormente (1990 a 2000). Aqui, os 

termos orbitaram sobre as possibilidades técnicas e conceituais provindas da geografia, agora 

incrementadas por ferramentas computacionais e pelos avanços das pesquisas espaciais 

(principalmente pelos Estados Unidos e URSS) que abriram caminhos para as análises espaciais de 

sensoriamento remoto, monitoramento e geoestatística, onde o sistema Global Positioning System¹ 

(GPS, ou Sistema de Posicionamento Global – SPG) figurou como emblema popular mais 

conhecido, assim como o Google Earth©, iniciado por volta de 2004.  

Estas técnicas computacionais permitiram tornar os dados georreferenciados, 

notadamente para manipulação de informações cartográficas, cartas topográficas e plantas 

espaciais, permitindo consolidar coordenadas espaciais por meio de programas informatizados.  

 

 

¹ Com o lançamento do satélite Sputinik I pelos russos em 1957, começou a utilização de satélites para o posicionamento 

geodésico. Em 1958 os norte-americanos lançaram o satélite Vanguard tendo assim o início do desenvolvimento do sistema 

Navstar (Navigation satellite with Timing and Ranging). Em 1973 iniciou-se o desenvolvimento do Global Positioning System 

(GPS), projetado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) para oferecer a posição instantânea, bem 

como a velocidade e o horário de um ponto qualquer sobre a superfície terrestre ou bem próxima a ela num referencial 

tridimensional (Ver BERNARDI, J.V.E. & LANDIM, P.M.B. Aplicação do Sistema de Posicionamento Global (GPS) na coleta de 

dados UNESP/Rio Claro, Lab. Geomatemática,Texto Didático 10, 31 pp. 2002).  

Disponível em <http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/textodi.html>. Acesso em: 31/08/2014. 
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“Meio ambiente” – muito em voga após o evento da ECO92 – ecoava numa miríade de 

possibilidades e o campo da saúde coletiva não se furtou a considerar os processos e os métodos 

nas análises espaciais intraurbanas, distribuição espacial de doenças e estudos ecológicos. 

Podemos nos certificar desta afirmação ao visualizar artigos analisando os fatores geográficos na 

epidemiologia da intoxicação como em Karwinskia (“Geographical factors in the epidemiology of 

intoxication by Karwinskia (tullidora) in Mexico”, Volume 16, Número 1, 2000), na Distribuição 

Espacial do Aedes (IDEM), em Câmara e Monteiro (Geocomputation techniques for spatial 

analysis: are they relevant to health data?) (CSP, Volume 17, Número 5, 2001) e em Shimakura e 

cols (Geocomputação e distribuição espacial do risco) (IDEM). Estes dois últimos trabalhos 

foram resultado de um número temático especial sobre análise de dados espaciais em saúde 

lançado pela CSP em 2001.  

Paralelamente ao conceito de espacialidade observamos o crescente interesse pela 

publicação de artigos sobre meio ambiente relacionados a pesticidas; agrotóxicos organoclorados; 

intoxicação por agrotóxicos e venenos usados na agricultura; qualidade de vida e saúde ambiental.  

Um ano antes, Czeresnia e Ribeiro interpretaram a utilização do conceito de espaço em 

epidemiologia, tendo como questão predominante a base epistemológica que configurou a 

utilização “de sucessivos desenvolvimentos teóricos da geografia” (CSP, Volume 16, Número 3, 

2000). Essa construção teve o apoio teórico nos fundamentos de Pavlovsky, Max Sorre, Samuel 

Pessoa e Milton Santos.  

Na sequência, esse número especial debateu o uso interdisciplinar da epidemiologia e 

da geografia, tais como métodos estatísticos em saúde, padrões espaciais de mortalidade, análise 

geoestatística da AIDS, detecção de aglomerados espaciais de óbitos por causas violentas, 

técnicas de analise espacial na vigilância da hanseníase, conglomerados de homicídios, áreas de 

abrangência e distribuição de risco.  
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O tema da espacialidade incluiu ainda diversas citações relacionadas ao conceito de 

social, como podem ser vistas em Possas (CSP, Volume 17, Número 1, 2001) sobre ecossistema-

social; em Pechansky (IDEM) sobre redes sociais; em Magalhães (CSP, Volume 17, Número 3, 

2001) sobre políticas sociais. Estes artigos nos fizeram crer que, para além dos problemas 

encontrados, os conceitos sobre espacialidade eram acompanhados de artigos com forte conteúdo 

social, abrangendo desde técnicas de levantamento de distribuição e frequências (entendida como 

a análise da difusão espacial de casos) como reflexões e aprofundamentos nas políticas de saúde.   

No começo do novo milênio Bermudez (CSP, EDITORIAL, Volume 17, Número 4, 

2001) já havia alertado para os resultados obtidos na 11ª Conferência Nacional de Saúde (evento 

que analisou a implantação do SUS) particularmente sobre a implantação de políticas sociais mais 

adequadas ao País. Pudemos vislumbrar a importância do georreferenciamento como suporte 

operacional e conceitual para alguns dos temas levantados como prioritários: saúde e ambiente; 

desenvolvimento sustentável; nutrição, saúde da mulher, da criança e do adolescente; vigilância, 

prevenção, erradicação e controle de doenças transmissíveis; organização de serviços de saúde; 

acesso aos serviços, vacinas e imunização; prevenção e manejo de doenças não transmissíveis e 

promoção da saúde. Além da importância apontada, registramos as ações necessárias à 

sistematização do Ministério da Saúde e que eram “passíveis de medição por intermédio de 

indicadores, que resultaram na proposta de Agenda Nacional de Saúde para 2001 (Portaria 

No 393/GM, de 29 de março de 2001)”, como “instrumento fundamental para a orientação 

estratégica da política de saúde no Brasil” (IDEM).  

No âmbito das três esferas de governo foram identificados seis eixos prioritários: a 

redução da mortalidade infantil e materna; o controle de doenças e agravos prioritários; a 

reorientação do modelo assistencial e descentralização; a melhoria da gestão, do acesso e da 

qualidade das ações e serviços de saúde; o desenvolvimento de recursos humanos do setor saúde e 

a qualificação do controle social (IDEM). 
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No segundo quinquênio da década cartografada (2005 a 2010), encontramos novas 

séries de temas que seguiram um padrão sistemático de publicação. Em primeiro lugar 

registramos a presença constante e vigorosa da odontologia (saúde bucal) particularmente com 

relação aos serviços prestados no âmbito do PSF (CSP, Volume 22, Números 8;9;10; 2006; 

Volume 25, Números 1;2;3;4;5;6, 2009).  

Em segundo lugar destacamos a crescente publicação de artigos relacionados à saúde 

mental e a constante referência à reforma psiquiátrica, exemplos registrados em autores como 

Oliveira e Souza (CSP, Volume 23, Número 1, 2007); Nunes e cols (CSP, Volume 23, Número 

10, 2007) e Cavalcanti (CSP, EDITORIAL, Volume 24, Número 9, 2008).  

Entendemos a relação muito próxima entre a reforma psiquiátrica no Brasil e a reforma 

sanitária junto ao processo de redemocratização do País. Assim, aspectos mais estruturais foram 

questionados alinhados ao modelo que a saúde coletiva apregoava.  

Encontrarmos uma clara oposição ao modelo assistencial hegemônico centrado no 

hospital psiquiátrico, entre outras reivindicações por uma saúde inclusiva e mais justa, 

impulsionada pelo movimento da luta antimanicomial. Em resposta a essas demandas assistimos à 

implantação de serviços de saúde mental comunitários, os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS)¹. Além destes, outros equipamentos sociais se seguiram como os serviços residenciais 

terapêuticos, centros de convivência e ambulatórios de saúde mental.   

 

 

¹ Os CAPS são articuladores da política de saúde mental num determinado território e têm como função organizar a 

rede de atenção às pessoas com transtornos mentais, prestando atendimento em regime de atenção diária e 

promovendo a inserção social de pessoas com transtornos mentais por intermédio de ações intersetoriais (Cavalcanti, 

CSP, Volume 24, Número 9, 2008). 
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Já em 2001 Cavalcanti, Delgado, Gomes e Coutinho (CSP, Volume 17, Número 3) 

comentavam a aprovação e sanção da Lei no 3.657/89 de 6 de abril de 2001, que dispunha sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionava o modelo 

assistencial, bem aos moldes da campanha da época “Cuidar Sim, Excluir Não”, na construção de 

uma política de saúde mental equânime, inclusiva, extra hospitalar e de base comunitária.  

Na época, o Rio de Janeiro apresentava políticas que procuravam garantir o direito ao 

tratamento e à organização de uma rede de atenção integral à saúde, através de dispositivos 

sanitários e socioculturais que integrassem várias dimensões da vida do indivíduo. O programa 

operou desde março de 1999 e tinha como principal diretriz de ação “a reorientação do modelo 

assistencial hospitalocêntrico, criando uma rede de serviços de pequena e média complexidade 

para atendimento psicossocial no território [...] incluindo os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) como dispositivo estratégico, em uma lógica de rede, das instâncias de cuidados básicos 

em saúde, incluído o Programa de Saúde da Família, rede de ambulatórios, atendimento 

terciário (internações) e atividades de cuidado e suporte social como, por exemplo, lares 

abrigados, trabalho protegido, lazer, advocacia de direitos e de questões previdenciárias” 

(IDEM) além da implantação de residências/oficinas terapêuticas que visavam complementar os 

serviços. 

Até o final da década outras séries devem ser citadas: humanização (CSP, Volume 24, 

Número 7, 2008); sustentabilidade (Volume 25, Número 6, 2009); operadoras de planos de saúde 

(Volume 24, Número 1, 2008); cartografia de saúde (Volume 24, Número 8, 2008) e outras 

provenientes dos desdobramentos dos planejamentos do SUS como colegiados, governança, 

itinerários terapêuticos, formuladores de políticas e matriciamento. Ainda relacionado a essa série, 

vale registrar editorial especial de 2010 que reforça o papel da pesquisa para consolidação do SUS 

(CSP, EDITORIAL, Volume 26, Número 9).  
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O conceito de risco tem presença constante ao longo da década como já havíamos 

observado na cartografia da RSP, assim como temas relacionados ao HIV/AIDS, a nutrição, 

idosos e agravos neoplásicos. Encontramos igualmente uma baixa produção em saúde indígena, 

comparativamente com outras décadas. Observamos que tantos os artigos stricto sensu em PPG 

como em CSHS foram diminuindo, surgindo em seus lugares temas que os incorporavam 

enquanto substrato teórico-metodológico.  

Será que poderíamos apostar no incremento de uma desejável/desejada 

interdisciplinaridade? 

Cartografamos, na sequência, um aumento considerável de artigos sobre a saúde do 

trabalhador.  

Essa quantidade de temas pulverizados nas publicações seguiu paralela ao aumento do 

número de artigos por edição, passando dos habituais 24 para 43 trabalhos por fascículo.   

Além das séries observadas e já descritas, encontramos temas singulares inaugurados 

no  2º quinquênio cartografado: Agente Indígena de Saúde – AIS (CSP, Volume 28, Número 56, 

2011); bullying (CSP, Volume 28, Número 9, 2012); sexualidade e medicina; surdez.  

O termo (ou conceito de) vulnerabilidade mostrou-se presente no percurso da década. 

Havíamos cartografado sua primeira aparição em trabalho de Diniz e Corrêa sob o título 

Declaração de Helsinki: relativismo e vulnerabilidade. (Volume 17, Número 3, 2001). O último 

trabalho cartografado surgiu em 2012, com Chiavegatto, Porto e Laurenti: “O sexo masculino 

vulnerável: razão de masculinidade entre os óbitos fetais brasileiros” (CSP, Volume 28, Número 

4, 2012). Sob a luz das novas proposições seria oportuno rever brevemente essa série e analisar 

alguns aspectos do emprego da ideia de vulnerabilidade, uma vez que durante este mesmo período 

encontramos mais de 60 trabalhos na pesquisa online da SciELO onde foram publicados artigos 

com alguma menção ao conceito.  
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Talvez as recomendações e propostas instituídas pela Associação Médica Mundial 

traduzidas na Declaração de Helsink, sejam oportunas para abrir a discussão, enquanto documento 

propulsor normativo e de referência aos estudos sobre susceptibilidade e dilemas éticos.  

Em uma primeira aproximação, observamos a diligência necessária aos estudos clínicos 

e tratamento de indivíduos, seja na dimensão clínica ou mesmo na de políticas públicas visando o 

respeito à integridade da pessoa enquanto direito alienável. Pareceu-nos que a dimensão 

apropriada de reflexão recaía sobre a relação entre violência, pobreza e exploração em primeiro 

plano, seguida da associação desta violência com a situação de desigualdade e fragilidade de 

determinados grupos, que os tornavam mais expostos do que outros e, consequentemente, mais 

susceptíveis ou vulneráveis ao adoecimento e sofrimento.  

De nosso ponto de vista essa desigualdade é percebida em termos de assimetria, 

representada por uma dada realidade de exclusão e impedimentos de toda ordem aos acessos 

prioritários ao exercício pleno da vida. 

Se ampliado, esse mesmo conceito poderia justificar o número elevado e concomitante 

de trabalhos sobre o tema da violência, coordenados por Minayo nas edições da CSP? Talvez sim. 

Talvez o conceito de risco, assim como a própria epidemiologia, estivesse necessitando de aportes 

complementares ou diferenciados para compor com mais adequação e integralidade, respostas 

efetivas ao quadro estatístico da morbidade nacional. Quadro, aliás que possivelmente suscitou 

números temáticos e fóruns de debate, como o ocorrido em 2007 (CSP, Volume 23, Número 2) 

abordando aspectos relacionados à violência sexual e saúde.  
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Outra profusão de artigos cartografados sob a perspectiva da vulnerabilidade pode 

ajudar a conduzir o percurso que estamos propondo: violência familiar (CSP, Volume 24, Número 

8, 2008);  violência ao idoso (Volume 23, Número 9, 2007 e Volume 24, Número 8, 2008; 

Volume 26, Número 9, 2010 e Volume 24, Número 10, 2008); violência à criança ( Volume 24, 

Número 12, 2008; Volume 25, Número 2, 2009 e Volume 25, Número 11, 2009); violência à 

mulher (Volume 24, Número 11, 2008) e violência às relações de gênero (Volume 23, Número 8, 

2007). 

E, de fato, pudemos encontrar uma referência oportuna de Munoz Sanchez e Bertolozzi 

(2007) que discutem o conceito. Os autores tomam como referências Ayres, Calazans e Salletti, 

por exemplo, para os quais não há ênfase a uma vulnerabilidade cuja determinação seja 

individual, ao contrário, a unidade fundamental encontra-se no indivíduo imerso em sua 

coletividade.  

Lembremos ainda das três esferas ou dimensões de entendimento por Ayres descritas, a 

partir das quais o conceito pode ser melhor compreendido: “Vulnerabilidade Individual, que se 

refere ao grau e à qualidade da informação que os indivíduos dispõem sobre os problemas de 

saúde, sua elaboração e aplicação na prática; Vulnerabilidade Social, que avalia a obtenção das 

informações, o acesso aos meios de comunicação, a disponibilidade de recursos cognitivos e 

materiais, o poder de participar de decisões políticas e em instituições e Vulnerabilidade 

Programática, que consiste na avaliação dos programas para responder ao controle de 

enfermidades, além do grau e qualidade de compromisso das instituições, dos recursos, da 

gerência e do monitoramento dos programas nos diferentes níveis de atenção” (AYRES, 1999, 

ps. 50-71). O conceito de vulnerabilidade possui, então, um diferente marco epistemológico que 

impede uma comparação linear com o conceito de risco utilizado historicamente por uma 

epidemiologia, digamos, clássica.  
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Conforme nos apontam Munoz Sanches e Bertolozzi (2007) “a vulnerabilidade não 

nega o modelo biológico tradicional, muito pelo contrário, o reconhece, mas busca superá-lo. 

Vale lembrar que o modelo privilegia, como unidade analítica, o plano do coletivo, e que a 

estrutura é marcada por um referencial ético-filosófico, que busca a interpretação crítica dos 

dados. Essa perspectiva analítica amplia o horizonte para além da abordagem que se restringe à 

responsabilidade individual, que é empregada, tradicionalmente, em vários estudos que analisam 

o papel da pessoa na trama da causalidade. Ademais, incorpora o trabalho participante com a 

população, de maneira a contribuir para que esta seja ‘sujeito de sua vida’".  

Ao chegar aos seus 25 anos de existência a CSP, nas pessoas de Coimbra e Vettore 

(CSP, EDITORIAL, Volume 25, Número 1, 2010) congratula-se pelas edições ininterruptas do 

periódico e sua posição de referência na América Latina. Em sua série histórica, a revista 

experimentou mudanças em seu layout, nas políticas de revisão por pares (em 2008 a revista 

recebeu pareceres de mais de 700 pesquisadores), na editoração entre outras, disponibilizando sua 

coleção completa gratuitamente por meio da SciELO. Sua rápida modernização e 

internacionalização trouxeram resultados valiosos, como a indexação na Web os Science e 

Medline, trabalhando nos dois sentidos da divulgação: tanto do autor brasileiro no exterior como 

nos estrangeiros atraídos para a revista.  

A somatória de artigos superou as previsões, passando de 25 em seu lançamento (1985) 

para 350 no final de 2008, com uma taxa de aceite de 18%. Estimamos que esses números 

revelem a rápida ascensão da saúde coletiva, seja pelo crescimento dos programas de pós- 

graduação (mestrado e doutorado) seja pelos investimentos provindos de algumas universidades e 

órgãos de fomento.  
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Na comemoração de seus 25 anos a CSP se preparou para lançar o ‘SAGAS’ - Sistema 

de Avaliação e Gerenciamento de Artigos, que era uma ferramenta online de submissão, avaliação 

e gerenciamento de artigos, que reiteraria seu compromisso pela disseminação da produção 

científica no campo da saúde coletiva no Brasil. 

Nos moldes da terceira etapa do método cartográfico, tentamos tecer alguns 

julgamentos à luz da sociologia do conhecimento de Mannheim que poderão ser acrescentados à 

guisa de fechamento desta década final de cartografia da CSP.  

O enfoque politizado foi marcante nos editoriais, aproximando a ciência da política 

como característica de uma consciência editorial. Pensamos que a prática científica encontra na 

ética da pesquisa e da responsabilidade política dois fulcros que impulsionam o agir, pensar e o 

fazer reflexivos como aspectos da racionalidade e intenção humanas.  

A responsabilidade das autorias, assim como as políticas de privacidade, originalidade e 

exclusividade para os artigos submetidos denotaram caminhos e percursos onde as normas 

encontraram ecos em sua função disciplinar que, seguida criteriosamente, apontaram moldes ou 

padrões de referência, legitimidade e confiança, propriedades reconhecidas como imprescindíveis 

por pesquisadores. Mas não foi apenas dessa política que pudemos abstrair mais informações. 

Sabemos que o conhecimento gerado pelos trabalhos divulgados possui - novamente - impacto 

político, quer nas tomadas de decisões por instituições públicas, quer no desenvolvimento ulterior 

de pesquisas e formulação de linhas prioritárias de investimento em saúde.  

Essa maneira de construir um cenário de publicação científica acabou por revelar perfis 

editoriais, tal qual observamos na RSP. Neles são construídos, mantidos ou esquecidos ideários 

que representam um passado e ao mesmo tempo reformulam-se conforme novas correções de 

rumo surjam como inevitáveis.  
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Assim como observamos nos ideários da Faculdade de Higiene e Saúde Pública da USP 

(expressos em seus Arquivos e Boletins originais), também vimos na presença marcante da ENSP 

e da FIOCRUZ junto com outras instituições como o CEBES e a ABRASCO, facilitados por 

proximidade física (Manguinhos - Cidade do Rio de Janeiro),  a reforçada presença e obstinação 

de uma intelligentsia, capaz de mobilizar e facilitar o fluxo de informação e de socializar saberes 

dentro de um ethos comum de produção, de debate e objetivos.   

Uma diversidade de editores, substituídos vez ou outra, permitiu ampliar as 

perspectivas e olhares, e com isso ampliar igualmente o espectro de abordagens e perspectivas - 

conforme nos apontou a sociologia do conhecimento de Karl Mannheim. A predominância de 

Carlos Coimbra Jr (editor-chefe por 20 anos) talvez tenha sido minimizada, pelo menos no nível 

de reflexões e marcas editoriais, diferentemente do ocorrido na RSP, onde Forattini se destacou 

como figura predominante que desenhou indelevelmente o rumo que visionava para a saúde 

pública. Talvez essa dispersão de posições – muito mais afeita a um paradigma da saúde coletiva, 

justifique ou reflita porque a CSP é mais afinada e próxima ao movimento da reforma sanitária 

iniciado em 1980 do que a RSP.  

O Volume 28, término de nossa cartografia, registra a mudança de editores-chefes da 

revista. Convidadas pelo Diretor da ENSP as pesquisadoras Claudia Travassos, Marilia Sá 

Carvalho e Cláudia Medina Coeli assumem a responsabilidade de dar continuidade ao projeto 

editorial, ou seja, consolidar a CSP como veículo de expressão da dinâmica do campo da saúde 

coletiva. Já de início ampliaram o corpo de editores associados necessários ao crescente número 

de artigos submetidos e frente à enorme diversidade de temas abordados pelo campo. Outras 

mudanças incluiriam “a introdução de novas seções e tecnologias para aumentar a interação com 

e entre pesquisadores e, principalmente, com a sociedade” (CSP, EDITORIAL, Volume 28, 

Número 11, 2012). 
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Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome. Clarice Lispector.  

IX. Revista de Saúde Pública e Cadernos de Saúde Pública. 

Elementos para uma síntese sócio-cartográfica  

Durante 48 meses tivemos a oportunidade de examinar duas das maiores revistas 

científicas da América Latina do campo da saúde. O conjunto das obras significou a apreciação de 

476 fascículos contendo 7.388 artigos (261 fascículos com 3.486 artigos da RSP e 215 fascículos 

com 3.902 artigos da CSP) cartografados até o final do ano de 2012. 

Até o fechamento desse processo cartográfico a RSP era editada bimensalmente pela 

FSPUSP, possuía h5=34, FI=0,9926 (biênio 2012/2013) e subvencionada pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, pela USP, pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado e São Paulo - FAPESP, e 

pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Ministério da Saúde, ranqueada como Qualis A2 em 

saúde coletiva, tendo como editor honorário Oswaldo Paulo Forattini (in memorian) e editores 

científicos os médicos Carlos Augusto Monteiro da USP; Rita de Cássia Barradas Barata da Santa 

Casa de São Paulo e Aluísio Jardim Dornellas de Barros da Universidade de Pelotas-RS.  

Já a CSP era publicada mensalmente, possuía h5=38, FI=0,7992 (biênio 2012/2013), 

editada pela Fiocruz, com apoio do CNPq, financiamento da CAPES, Ministério da Educação e 

Ministério da Ciência e Tecnologia, tendo como editoras científicas as médicas: Marilia Sá 

Carvalho, Claudia Medina Coeli e Claudia Travassos; periódico ranqueado como Qualis A2 em 

saúde coletiva.  

O movimento temático das subáreas nos dois conjuntos mostrou predominância da 

epidemiologia, seguida do planejamento, políticas e gestão em saúde e das ciências sociais e 

humanas em saúde.  
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Retiramos de Carvalho e cols. (2007) a tabela a seguir, no intuito de – enquanto 

exemplo oportuno – dimensionar a presença da epidemiologia em comparação com as outras 

subáreas do campo.   

 

No que tange ao processo de divulgação e disseminação do conhecimento, os tons 

editoriais se mostraram diferenciados.  

A RSP procurou sintonizar-se às tendências emergentes e, para tanto, apostou na 

tríade da publicação científica da época (competitividade, impacto e internacionalidade) como 

caminho para expansão da visibilidade, não obstante criticar sistematicamente a maneira pela qual 

a ciência brasileira se submetia às métricas de citações internacionais.  

Em um primeiro plano a CSP esteve atenta à participação popular que se fazia 

presente na época do lançamento da revista e entendia a modernização como uma força de 

reforma no contexto do movimento da saúde coletiva em curso. Para a ENSP/FIOCRUZ era 

necessário “modernizar-se ou envelhecer”.  
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Era dever também “estar nas ruas”, o que significava estar sintonizada com as 

inovações do fim do século e com o curso dos movimentos progressistas que exigia modernização 

de seu perfil, conceituando e operacionalizando suas atividades docentes e de pesquisa em função 

dos interesses da sociedade.  

Estes mantras constituíram-se em fundamentos de políticas editoriais, impregnados de 

visões, valores e ideários que acabaram moldando um conceito de interdependência entre os 

avanços, as conquistas, os desafios e a adequação das normas de publicação corrigidas pari passu 

às tendências mais recentes de publicação científica.  

Enquanto a RSP propunha aceitar cada vez mais as contribuições extramuros no intuito 

de superar a rigidez interna e, oportunamente, qualificar ainda mais as indexações para a difusão 

dos artigos em nível internacional, a CSP procurava alinhar-se aos movimentos sociais em busca 

de modernizar sua estrutura, ambas devendo seus alicerces e fundamentos à USP e 

FIOCRUZ/ENSP, respectivamente. 

Sob a perspectiva dos conteúdos editoriais, dos temas aceitos para publicação e de suas 

contextualizações espaço-temporais, identificamos duas intelligentsia que, ao corrigir seus rumos, 

construíam emblemas institucionais. 

Mas rumos não são construídos sem embates: “não [existe] valor não-vinculado a 

interesses e nem objetividade independente de acordo” (WIRTH APUD MANHHEIM, 1968, 

p.24).   

A tensão existente na RSP poderia ser sintetizada como um confronto entre duas forças 

muito claras: aquelas ligadas aos ideários conservadores dos Boletins de Hygiene – que incluíam 

os preceitos sanitaristas e de intervenção da medicina tropical - e outras conectadas a duas 

transformações: uma exigida pela tendência internacional alinhada com a corrente mainstream e 

outra provinda do movimento da saúde coletiva. Identificamos, portanto, uma tradição higienista 

da saúde pública coexistindo com proposições de novos saberes e práticas em curso.  



256 

 

Essa interpretação indicou que alguma resistência às novas tendências apresentadas 

pelo campo da saúde coletiva configurasse um contra conceito em relação ao tradicional modelo 

de saúde pública.  

Tivemos a oportunidade de apreciar duas perspectivas, supondo estarem as duas 

revistas imbuídas de propósitos semelhantes e consistentes pelos ideários e tradições acadêmicas. 

De um lado a Universidade de São Paulo – USP e as Faculdades de Saúde Pública e de Medicina 

– FSP/FMUSP. De outro, a 440 Km de distância, a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ-

Manguinhos e a Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP na cidade do Rio de Janeiro. Dois 

polos aglutinadores e disseminadores de informação e conhecimento; ambos com investimentos e 

influências (maiores ou menores) das Fundações Kellog’s e Rockfeller.   

Será apropriado ou possível esculpir o perfil de uma ou de outra revista? Não temos 

plena certeza desse feito. Tipificar um perfil editorial pode ser arriscado, dada a complexidade e 

abrangência do conjunto das obras.  

Entretanto podemos identificar tons ou tendências baseadas em condutas editoriais, 

exercitando um poder de síntese e julgamento apoiado na sociologia do conhecimento.  

Preferimos estabelecer algumas diferenças e semelhanças que as distingam e alinham, 

pareando-as mais do que confrontando.  Como vimos, a depender da perspectiva de cada grupo ou 

intelligentsia, nos é possível traçar tendências em função do alinhamento de pensamentos dos 

editores, consequência de uma weltanschauung. Entendemos, junto com Mannheim, que os 

grupos acabam por encontrar respostas dentro do que assumem enquanto visões de mundo, níveis 

de abstração, adoção de conceitos ou contra conceitos, epistemologia empregada e aparato 

categórico construído em suas formações. Em seu conjunto mais geral, essa configuração pode 

determinar perfis desenhados mais apropriadamente pelo conjunto da obra de cada instituição. 
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Pressupôs, igualmente, que uma situação se constituía como tal no momento em que era 

estabelecida de maneira semelhante pelos membros de um determinado grupo.  

 Amiúde, em seus desdobramentos iniciais a RSP esteve focada nos ideários higienistas 

da Faculdade de Saúde Pública, lócus de nascimento do periódico e para o qual a permeabilidade 

aos novos conceitos advindos de um movimento reformador era vista com cautela e prudência. Ao 

mesmo tempo, o cenário editorial exigia internacionalização impelindo a revista a corrigir seus 

rumos em busca de novos leitores e de novos “mercados”, o que significou alterar seus padrões 

editoriais e adequar seus índices cientométricos (por exemplo, de impacto) com o objetivo de 

aumentar a visibilidade. Essa mudança necessária acabou por influenciar os critérios de aceitação 

de trabalhos e as linhas de pesquisa, incluindo aí novas proposições epidemiológicas 

acompanhadas por acréscimo de temas interessantes do ponto e vista da comunidade acadêmica e 

científica.  

A CSP, por seu lado, surge num momento diferenciado, 18 anos depois do lançamento 

do primeiro volume da RSP e cinco anos após o nascimento da ABRASCO, com influências 

marcantes dos ideários que formavam o CEBES, juntamente com o padrão de produção da 

tradição e do peso da FIOCRUZ / ENSP.  

Nascida em um contexto articulador de ideias e engajamento político, fruto de um 

alinhamento com as forças inovadoras do campo que surgia, entendia a coexistência da saúde 

pública com a coletiva como um momento de transição, mas não sem deixar claro que o novo 

espaço de coexistência implicava num campo de embate.  Frente a assuntos polêmicos como os 

conceitos de social, biológico, individual, coletivo qualitativo, quantitativo, as duas revistas se 

posicionavam de maneiras diferentes. Enquanto não víamos as discussões tão assiduamente 

publicadas na RSP, na CSP eram motivos de embates sistemáticos e em diferentes dimensões. 
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A princípio, tendemos a considerar os valores entre o clássico e o novo, admitindo que 

de uma ou de outra parte, houve movimentos conservadores e progressistas, no sentido de 

manutenção de um determinado status quo e de uma gradativa e segura mudança.  

Assim preconiza Mannheim, alertando para o fato de termos forças que se alternam 

reciprocamente, e que no desdobrar dos acontecimentos se encaminham para um processo 

ideológico ou utópico, coexistindo e em constante tensão.  

Por seu caráter insurgente, nossa síntese apontou um aspecto relevante e revelador: o 

contexto interdisciplinar que gradualmente foi sendo tecido ao longo das publicações, como a 

justificar um cenário de trânsitos e fronteiras entre áreas do saber. As possíveis miscibilidades 

observadas e descritas entre as subáreas EPI, CSHS e PPG ajudaram a reforçar essa afirmação, 

sem perder de vista a predominância de uma epidemiologia “na tormenta”¹.    

Tudo indicou estar em jogo o estímulo ao contato entre áreas, justificado pelo crescente 

número de autores originários de diferentes cadeiras e instituições, pelas abordagens descritas nos 

resumos dos artigos e pelas referências bibliográficas utilizadas, em um movimento de 

interpenetração de conteúdos que denunciava uma gradual apropriação entre disciplinas.   

A exploração do mapeamento também mostrou a existência de abordagens conflitantes 

não só entre as áreas como em seus interiores. Vimos uma epidemiologia de início amparada por 

estudos de bases naturais, logo se deparando com transformações advindas de mudanças 

estruturais e funcionais. Daí pensarmos em uma epidemiologia atormentada por dilemas 

epistemológicos, filosóficos e operacionais para dar conta das reivindicações do projeto de 

reforma e da transição do perfil epidemiológico brasileiro.  

 

¹ Tomamos como inspiração o termo usado por E. Roudinesco (Filósofos na tormenta: Canguilhem, Sartre, Foucault, 

Deleuze e Derrida. 2007).  
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Até onde pudemos observar no desenrolar das publicações, essa mesma epidemiologia 

apresentou-se multifacetada, variando seus enfoques, teor e capacidade de abrangência no 

desenrolar das publicações, ora abrangendo os conceitos do que classificamos como 

epidemiologia clássica ou tradicional, ora assumindo outras responsabilidades que pediam 

adjetivações tais como etnoepidemiologia, epidemiologia social e epidemiologia cultural. Nas 

duas revistas essa variação tomou contornos diferenciados.  

Na RSP a epidemiologia se apresentou, inicialmente, influenciada por uma biologia 

taxonômica, parasitológica e sanitária, correspondendo muito aos qualificadores que 

caracterizamos como “caixa cinza”. Alargou-se - timidamente - em seus fundamentos no 

desenrolar das publicações, acomodando inter-relações aos moldes de uma proto-

interdisciplinaridade, acolhendo os frutos do movimento reformador na saúde que tomou 

contornos mais institucionais por ocasião da fundação da ABRASCO no início da década de 

1980.  

A CSP já encontra uma epidemiologia amadurecida e procura qualifica-la (e entende-la) 

emprestando-lhe contornos ecossistêmicos, após 1992 particularmente, permitindo a abertura de 

espaços e oportunidades para abordagens engajadas socialmente, de forma a politizar com mais 

profundidade o raciocínio epidemiológico. Desse movimento emerge uma epidemiologia com 

contornos ecossistêmicos, amparada pelas técnicas de georeferenciamento e abrindo um novo 

campo de possibilidades para o conceito epidemiológico de pessoa, espaço e tempo. O padrão 

repetitivo em série mostrou os movimentos disciplinares de interação, denotando uma inflexão 

epistemológica exemplar da teoria e prática interdisciplinares.   

O conceito (ou paradigma) inaugural de risco - evento singular e caro à epidemiologia –

foi, como sabemos, um dos pilares que sustentou os construtos de validação para a área, 

fortalecido e fortalecendo o poder métrico das análises matemáticas e estatísticas, aperfeiçoado 

pelo nascente processo de informatização.  
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Arriscamos afirmar que aí estavam sendo gestadas as circunstâncias propícias para o 

desenvolvimento de um pensamento epidemiométrico de avaliação, que talvez não tivesse sido 

possível em outro momento sem a ideia de cálculo de chances de adoecimento ou de morte. Esse 

mesmo conceito de risco se viu questionado ao deparar-se com as noções de vulnerabilidade, fato 

exemplar de esgarçamento do campo biomédico.  

Lentamente, e em conjunto com novas apropriações epistemológicas, os padrões do 

conhecimento em transformação transcenderam as bases predominantemente biológicas e isto 

também contribuiu para a reestruturação e identificação dos perfis das revistas. Natural que esse 

processo fosse mais extenso na RSP em função de seu maior tempo de percurso histórico, com 

quase 20 anos a mais de publicação do que a CSP.    

Ao relacionarmos as proposições vistas em cada revista, tomando em conta o 

amadurecimento que cada uma teve em função das idades de seus lançamentos, encontramos 

variantes epidemiológicas a se conversar e a se desentender em contínua tensão.  

A questão central da interdisciplinaridade pode ter sido uma resposta a esta demanda, 

ainda que a RSP, por exemplo, discutisse a necessidade da especialidade em saúde pública. Essa 

constatação teve implicações epistemológicas relevantes na medida em que alterou alguns padrões 

na transmissão do conhecimento ao incluir e/ou excluiu atributos nos corpos disciplinares.  

Propostas editoriais surgiram então no sentido de tornar as publicações mais atrativas 

para uma parcela maior de leitores, tanto nacionais como internacionais.  

De forma que estamos à vontade para compreender o grande desafio que se apresentou 

à conformação de uma inequívoca epidemiologia que – em sua essência – poderia até ser 

classificada como clássica, mas, a depender de determinadas weltanschauung poderia também ter 

seus fundamentos contestados e – nesse sentido – se ver alterada disciplinarmente. Esta “dança” 

epidemiológica incitou inflexões, rupturas e suturas epistemológicas, antes de ser um mero e 

supérfluo desafio intelectivo.  
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As variações epidemiológicas podem ter sido entendidas como variações em torno de 

métodos e dos objetos, de maneira a depender destes – e não ao contrário - para ser enfeixada na 

exata dimensão e abrangência de um raciocínio mais ajustado. Por essa razão denominamos o 

capítulo II.I como os papeis da epidemiologia no lugar de o papel das epidemiologias. 

Entendemos que o núcleo central disciplinar da epidemiologia se mostrou - na grande maioria das 

vezes – fiel às suas construções mais tradicionais, exposto, contudo, às tensões do raciocínio 

epidemiológico per se, que emoldurava a disciplina a partir da perspectiva ou do grau de 

abstração do pesquisador.   

Neste percurso em busca de um perfil fomos conduzidos a reconhecer a congruência 

entre o discurso editorial e as ações divulgadas por ambas as revistas, tal a fidelidade de 

propósitos demonstrada desde o Laboratório de Hygiene; de Geraldo de Paula Souza e de 

Oswaldo Paulo Forattini; por um lado, e, por outro, o grupo de Manguinhos tendo a sua frente, 

por quase 20 anos, a presença de Carlos Coimbra.  

Em diversos momentos a força desses compromissos pode ser ilustrada pelo fato de a 

editoria ser confundida com o próprio editor, constituindo uma propriedade particular que 

costumamos citar como “perfil editorial”. Temos que admitir que essa característica de existência 

de uma figura emblemática foi muito mais marcante na RSP do que na CSP, talvez pelo fato dos 

editoriais desta última receber, com frequência, contribuições outras que não as dos editores-

chefes, talvez pela visão de mundo e formação profissional de Coimbra. 

A quantidade de publicações interinstitucionais e a diversidade abrangente de temas no 

transcorrer das publicações - em particular na última década e resguardada a devida 

proporcionalidade - ocorreu de maneira muito semelhante entre as duas revistas, assumindo a 

epidemiologia um papel central em ambas.  
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Porém, há que se destacar que a diversidade mostrou-se maior na CSP, parte conferida 

pela periodicidade mensal, diferente da RSP que publicava bimensalmente, e em outra pelo total 

de artigos que produziu considerando a vida útil até 2012, uma vez que em 27 anos de existência a 

CSP publicou 12% a mais de artigos do que a RSP em seus 45 anos.  

Como sugestão para pesquisas subsequentes, endereçamos a necessidade de 

investigação do peso que a relação binomial “ciência-política” possui na determinação social da 

saúde, na perspectiva da produção científica nacional.  
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