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O contexto:  anos 60  ao nosso tempo

• O movimento dos indicadores começa nos anos 
60 com forte viés econômico. Procurava-se 
medir o desenvolvimento que naquele momento 
era sinônimo de crescimento econômico.

• Ao longo do tempo, ao passo que a noção de 
desenvolvimento se altera, outras dimensões 
passam a ser incorporadas na construção de 
sistema de indicadores:  social, saúde, meio 
ambiente, cultural, étnica, etc.



Desenvolvimento

•O principal objetivo do 

desenvolvimento é a liberdade.

•O desenvolvimento consiste 
na eliminação de privações de 

liberdade que limitam as escolhas 
e  as oportunidades das pessoas 

(Amartya Sen).                                       

Como então trabalhar essa 
dimensão dos SI?

O contexto



• Nesse percurso houve uma ruptura 
epistemológica: a visão disciplinar dá lugar a 
interdisciplinar e a transdisciplinar.

• A visão parcelar, linear, reducionista, mecanicista é 
questionada e o pensamento da complexidade, a 
noção da incerteza e dos padrões aleatórios 
passam ser um desafio.

• Passamos a reconhecer os limites estruturais dos 
campos do saber.

O contexto:  anos 60  ao nosso tempo



• A saúde deixa de ser ausência de doenças e passar a ser 
o completo bem-estar físico, mental e social.

• O meio ambiental também extrapola os limites do meio 
físico-natural e passa a contemplar as dimensões sociais, 
culturais, legais, institucionais, etc.

• No final da década de 80 é cunhado o termo 
“Desenvolvimento Sustentável”. Em que pese o 
importante debate sobre as contradições desse termo, o 
compromisso com as gerações futuras passa a ser 
incorporado no campo da ética ambiental.  

O contexto:  anos 60  ao nosso tempo



Desenvolvimento sustentável

• “aquele que atende as
necessidades do presente sem
comprometer a capacidade de
as gerações futuras também
atenderem as suas”.

Relatório Nosso Futuro Comum



 Social – distribuição de renda e dos   recursos/bens disponíveis de 

forma mais equitativa.

 Econômica - alocação  e gerenciamento eficiente  dos recursos 

(função  social) e fluxo constante de investimentos. 

 Espacial - harmonia na distribuição espacial entre assentamentos
humanos, atividades econômicas e áreas naturais/proteger a
biodiversidade.

 Cultural –processos com raízes endógenas de modernização e de
sistemas agrícolas integrados, com soluções específicas para o local, o
ecossistema, a cultura e a área.

 Ecológica – ampliar a capacidade de suporte/otimizar o uso dos
renováveis /minimizar o uso dos não – renováveis.

IGNACY SACHS

Dimensões da Sustentabilidade





O Contexto: A Saúde ambiental

"Parte da Saúde Pública que se 
ocupa das formas de vida, das 
substâncias e das condições em 
torno do homem que podem 
exercer alguma influência sobre 
sua saúde e o bem-estar“

(OMS, 1997)



Saúde Ambiental

• Práticas que objetivam a promoção, proteção e

prevenção em saúde, frente aos condicionantes que

afetam, direta ou indiretamente, a qualidade de vida e

de saúde dos seres humanos, em relação com o

ambiente, mediada pelos processos produtivos e

padrões de consumo decorrentes, nos diferentes

contextos culturais e de desenvolvimento sócio-

econômico, visando torná-los saudáveis e eticamente

sustentáveis (GT Saúde e Ambiente da ABRASCO, 2003).



O Contexto: Educação

• Passamos também a problematizar a 
educação e seu papel na 
transformação social.

• De um lado a educação bancária, 
conservadora e passiva, do outro a 
ativa, crítica, progressista, 
transformadora.



Contexto: Educação

• No campo da Educação Ambiental esforços no 
sentido de construir uma concepção de 
educação como uma relação dialógica, reflexiva 
que implique em um constante desvelamento 
da realidade para transformá-la.

• Busca-se, ainda que de forma muito marginal, 
uma educação pautada em uma pedagogia que 
supere a contradição educador – educando.



•Ninguém educa ninguém, tampouco se 
educa a si mesmo: os homens se 
educam em comunhão, mediatizados 
pelo mundo.

(Freire, 2011, p. 96).

Contexto: Educação



Educação ambiental

• Processos que permitem ao indivíduo e a
coletividade construírem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Art.
1º. da Lei 9795/1999.

• A educação então pressupõe: informação, formação,
empoderamento e ação transformadora.



• Assim, pensar em sistemas de indicadores
pressupõe refletir sobre essa construção
histórica dos conceitos de
desenvolvimento como liberdade, da
saúde e meio ambiente em sua
multidimensionalidade e da educação
como uma relação dialógica entre sujeitos
mediados pelo mundo e voltada para
transformação justiça social e ambiental.

Educação ambiental



Indicador: conceito e uso

• O termo “indicador” 
vem da palavra latina 
“indicare” que 
significa anunciar, 
apontar ou indicar 

(VON SCHIRNDING, 1998).

Usos

• Assinalar problemáticas

• Identificar tendências

• Priorizar

• Formular e implantar 
políticas

• Avaliar avanços



Indicador de Saúde Ambiental

“uma medida que sintetiza, em termos facilmente
compreensíveis e relevantes, alguns aspectos da
relação entre o meio ambiente e a saúde, de forma
a auxiliar tomadores de decisão a fazer escolhas
mais apropriadas, fundamentadas em
informações”.

(VILLARDI et al., 2005).



Os objetivos dos indicadores

• prover as políticas com informações; 

• demonstrar seu desempenho ao longo do tempo;

• realizar previsões;

• promover políticas específicas;

• monitorar variações espaciais e temporais das ações 
públicas.

(WILL e BRIGG, 1995).



Propriedades dos indicadores

Fonte: JANNUZZI, 2004

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, 2011.

Propriedades

Relevância Inteligibilidade de sua 
construção

Validade Comunicabilidade

Confiabilidade Periodicidade de 
atualização

Cobertura Facilidade para obtenção

Sensibilidade Desagregabilidade

Especificidade Historicidade



O processo de construção de um 
sistema de indicadores 

Deve-se definir:

• os objetivos do sistema de 
indicadores; 

• o marco teórico/conceitual;

• os campos disciplinares que 
participarão da avaliação;

• as técnicas e instrumentos 
de coleta de dados e 

• os métodos de ponderação 
e agregação dos 
indicadores. 

Modelos de sistemas

• A definição do modelo do 
sistema de indicadores 
passa por uma opção 
paradigmática, implicando 
um compromisso de 
mudanças e indo, 
portanto, para além da 
necessidade de um 
conjunto de dados (PFAFF, 
1975).



Modelo sistêmico

http://www.psiquiatriageral.com.br/epidemiologia/conceito.htm

Rouquayrol M, Almeida Filho N. Epidemiologia & Saúde. 6ª. ed. 

Rio de Janeiro, MEDSI, 2003.

http://www.psiquiatriageral.com.br/epidemiologia/conceito.htm


Fonte: Brasil. Ministério da Saúde, 2011.



Fonte: Brasil. Ministério da Saúde, 2011.





Os modelos



Vigilância em saúde 
ambiental

Tipo de Vigilância

• vigipeq

• vigiagua

• vigidesastres



Painel de informação sobre saúde 
ambiental  e saúde do Trabalhador - PISAST

Sistemas de Informação

• Mapas Interativos

• SISAGUA

• SISSOLO

• IIMR

• SISAM

• SINAN-NET

• SAA - Administrativo



Painel de 
informação 
sobre ambiente e 
saúde do 
Trabalhador

• Vigilância em 
Saúde de 
Populações 
Expostas a 
Contaminantes 
Químicos 
(VIGIPEQ)

VIGIPEQ

VIGISOLO

VIGIAR

VIGIQUIM



Sistemas de Informação
Saúde Saneamento

Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH/SUS)

Sistema Nacional de Informação em 
Saneamento

Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan)

Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico-IBGE

Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM)

SISCISTERNAS

Sistema de Informações sobre Nascidos 
Vivos (Sinasc)

Pesquisa de Amostra de Domicílio- IBGE

Sistema de Informações Ambulatoriais 
do SUS (SIA/SUS)

Censo Demográfico-IBGE

Banco de dados da Secretaria Nacional 
de Defesa Civil (Sedec) 

Pesquisa de Informações Básicas 
Municipais (Munic)



Indicadores CGVAM – Proposta 2007

FORÇA MOTRIZ

•FM.1 - População
•FM.2 - Taxa de Crescimento da 
População
•FM.3 - Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH
•FM.4 - População Economicamente 
Ativa Ocupada
•FM.5 - Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita
•FM.6 - Índice de Gini - Renda
•FM.5 - Pobreza – Domicílios Abaixo 
da Linha de Pobreza
•FM.6 - Grau de Urbanização

PRESSÃO

•P.1 – Ausência de Serviços 
Gerais de Saneamento

•P.2 - Frota de Veículos por 
Habitante

•P.3 - Terras em Uso com 
Lavouras

•P.4 – Consumo de Energia 
Elétrica

•P.5 – Indústrias de 
Transformação

CGVAM, 2009



SITUAÇÃO

•S.1 Saneamento Inadequado
•S.2 Coleta de lixo
•S.3 Queimadas e incêndios florestais
•S.4 Solo contaminado ou Suspeita de 
Contaminação
•S.5 Inundações ou enchentes
•S.6 Áreas de risco no perímetro urbano
•S.7 Utilização de agrotóxicos
•S.8. Água poluída ou contaminada na 
captação
•S.9. Cloro residual - Qualidade da água
•S.10 Turbidez - Qualidade da água
•S.11 Coliformes Termotolerantes –
Qualidade da Água

EXPOSIÇÃO

•EXP.1 Água encanada

•EXP.2 Tratamento de água

•EXP.3 Instalações inadequadas 
de esgoto

•EXP.4 Coleta de lixo

CGVAM, 2009



EFEITO

EF.1 - Internações por Doença Diarréica Aguda 
(DDA) em Menores de 5 anos

EF.2 - Internações por Infecção Respiratória Aguda 
(IRA) em Menores de 5 anos

EF.3 - Internações por Doenças Relacionadas ao 
Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI) 

EF.4 - Mortalidade Proporcional por Doença 
Diarréica Aguda (DDA) em Menores de 5 anos

EF.5 Mortalidade Proporcional por Infecção 
Respiratória Aguda (IRA) em Menores de 5 anos

EF.6 Mortalidade Proporcional por Doenças 
Relacionadas ao Saneamento Ambiental 
Inadequado (DRSAI)

EF.7 Intoxicação ou Exposição a Agrotóxicos

EF.8 Mortalidade por Intoxicação a Agrotóxicos

AÇÃO

A.1 – Cadastramento de Formas de Abastecimento de 
Água

A.2 – Cumprimento Plano de Amostragem do Vigiagua
– Coliformes Totais

A.3 – Cumprimento Plano de Amostragem do Vigiagua
– Turbidez 

A.4 – Cumprimento Plano de Amostragem do Vigiagua
– Cloro Residual Livre

A.5 – Cumprimento da Meta PAP/VS 2007 - Vigisolo

A.6 - Cumprimento da Meta PAP/VS 2007 – Vigiar

•A.7 – Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada aos 
Acidentes com Produtos Perigosos - VIGIAPP

•A.8 – Vigilância  em Saúde Ambiental Relacionada 
aos Riscos Decorrentes de Desastres Naturais -
VIGIDESASTRES

•A.9 – Desenvolve Atividades Relacionadas aos 
Processos de Licenciamento Ambiental de 
Empreendimentos CGVAM, 2009



Avaliação do conhecimento produzido sobre 
indicadores

• emitir juízo de valor.

• atividade que se sustenta em
valores, crenças, em visões
sociais de mundo.

• pautada nas subjetividades dos
sujeitos que avaliam.

• não é uma atividade neutra,
isenta.

• não é uma ação eminentemente

técnica e sim política.

Para Arretche

“não existe 
possibilidade de que 
qualquer avaliação ou 
análise de políticas 
públicas possa ser 
apenas instrumental, 
técnica ou neutra”. 

O que é avaliar?



Avaliação do conhecimento produzido 
sobre indicadores

• Se os objetivos dos indicadores estão relativamente esclarecidos, 
os modelos de sistemas ainda estão por ser validados, pois 
carecem de marcos teóricos, não só para a seleção dos indicadores  
como também para a definição de métodos de agregação. 

• Os sistemas têm privilegiado a base de dados quantitativa e as 
análises em modelos matemáticos, o que representa uma 
limitação diante da dimensão subjetiva da qualidade de vida e 
ambiental.

• Além da dimensão objetiva, passível de ser avaliada por métodos 
quantitativos, a qualidade de um ambiente tem componentes 
subjetivos que exigem métodos no campo da avaliação qualitativa 
e da pesquisa social. 

Borja, 1997.



Avaliação do conhecimento produzido 
sobre indicadores
• O componente subjetivo remete à necessidade de se incorporar a 

perspectiva de quem vivencia aquela qualidade que se quer 
avaliar: os cidadãos.

• A qualidade do ambiente na sua subjetividade remete, portanto, à 
sensação de conforto e bem-estar, algo que não pode ser medido, 
mas sim sentido de forma diferenciada por indivíduos e grupos de 
indivíduos. Essa sensação varia ao longo do tempo e do espaço em 
função de aspectos culturais, econômicos, físicos e sociais, etc.

• Assim, a qualidade está impregnada de subjetividade – da qual, por 
si sós, os números e as estatísticas elaborados na perspectiva de 
técnicos e administradores não podem dar conta. 

Borja, 
1997

“ (...) não há solução científica para o 
desejo e para o belo” (GONÇALVES, 1988:34). 



Avaliação do conhecimento 
produzido sobre indicadores

• Para GUIMARÃES (1984),  a qualidade do meio 
ambiente é uma meta social e comunitária, não 
podendo ser feudo exclusivo de administradores, 
técnicos ou cientistas. 

• Em face da complexidade da realidade 
contemporânea e a dificuldade de mensurá-la por 
métodos quantitativos, o caminho é buscar 
incorporar técnicas interativas que estimulem a 
interdisciplinaridade, que permitam consultas e 
juízos de expert e a participação cidadã.



Avaliação do conhecimento produzido 
sobre indicadores

• Todo o modelo de sistema de indicadores representa uma 
tentativa de explicação da realidade complexa, e, 
portanto, é limitado.

• A realidade, multifacetada, é o resultado da interação de 
diversos fatores, é produto de um processo histórico, 
econômico e social difícil de ser apreendido em sua 
totalidade. 

• O modelo, no entanto, cumpre um papel relevante, pois 
possibilita uma aproximação a  esta realidade. 



Informação como estratégica
• A informação é o elemento estratégico para o controle social

Controle 
social

Do “Estado” para 
a sociedade

Garantia dos processos de 
dominação de uma classe 

hegemônica

Legitimação Coerção

Da sociedade 
para o “Estado”

Controle das políticas públicas

Depende do nível 
de organização 

social

Possibilitar contestar os 
processos de 
dominação 



A natureza classista do Estado e das 
políticas públicas
• O Estado tem um papel político de articular 

acumulação de capital e  legitimar a elite dirigente.

• A definição das políticas sociais estaria para além das 

instituições estatais, havendo uma complexa relação 

entre estatal/público/privado. 

(BEHING, 2002; CARNOY, 1990;  

FLEURY, 1994; HIRSCH, 2002). 

O TEOR E OS OBJETIVOS DE UM SISTEMA DE 
INDICADORES ESTÃO SUBMETIDOS 

AO CARÁTER DO ESTADO



A natureza classista do Estado e 
das políticas públicas

• Assim, as políticas sociais, as ações estatais e, 
consequentemente, os sistemas de indicadores, 
não são neutros. São atravessados de 
intenções, de interesses de classe. 

• A correlação de forças no seio da sociedade é 
que vai determinar a direção das políticas 
públicas. 



Avanços no Brasil

Princípios do SUS:

•participação da comunidade (Inciso VIII do  Art. 7º.)

•direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde 
(Inciso V, do art. Art. 7º da Lei nº 8.080/90). 

Atribuições do SUS (Art. 15º):

•acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da 
população e das  condições ambientais. 

•organização e coordenação do sistema de informação em saúde.

Participação da comunidade (SUS) - Lei n. 8.142/1990:

Participação paritária na Conferência e Conselhos de Saúde.



Avanços no Brasil
Política Nacional de Educação Ambiental

Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental:

II - a garantia de democratização das informações ambientais;

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental e social;

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 
inseparável do exercício da cidadania;

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.



Os avanços: Diretrizes nacionais para o 
saneamento básico (Lei n. 11.445/2007)

• Princípios fundamentais controle social

“controle social: conjunto de mecanismos e 
procedimentos que garantem à sociedade 
informações, representações técnicas e 
participações nos processos de formulação de 
políticas, de planejamento e de avaliação 
relacionados aos serviços públicos de saneamento 
básico” (Inciso IV, Art. 3º da LNSB).



Os avanços: Direito à informação

• “é assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional” (Inciso XIV do Art. 5º, CF 
1988).

• “É dever do Estado garantir o direito de acesso à 
informação, que será franqueada, mediante 
procedimentos objetivos e ágeis, de forma 
transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão” (Art. 5º da Lei nº 12.527/2011).



Fazendo uma reflexão
• Ampliamos nossa capacidade de medir a realidade. 

Dispomos de mais de 600 sistemas de indicadores no mundo. 

• No Brasil, nas últimas duas décadas avançamos na 
formulação de sistemas de indicadores.

• Hoje dispomos de equipamentos e tecnologias  para medir o 
ambiente e a saúde, a exemplo de bancos de dados, imagens 
de satélites, SIG, modelos estatísticos  multivariados, 
modelos conceituais que incorporam a interdisciplinaridade.

• Geramos dados e informação  que não têm sido utilizados 
com um instrumento de transformação social. 

• Então qual a função social de um sistema de indicadores?



Informação: o que fazemos 
com ela?

•A realidade do final do século 
exige que os sujeitos saibam 
lidar com uma imensa gama de 
informação que invadem 
diariamente a sua vida. 

(Guareschi, 2000, p.43).



O problema
• Evolução dos padrões 

de consumo e 
degradação ambiental



O problema
• Aquecimento global



• Nos países das 
Américas 47,5% 
da população 
acumula 86,5% 
da dívida 
sanitária.

SALUD EN LAS AMÉRICAS, 2007.VOLUMEN I–REGIONAL



SALUD EN LAS AMÉRICAS, 2007.VOLUMEN I–REGIONAL



SALUD EN LAS AMÉRICAS, 2007.VOLUMEN I–REGIONAL



SA
LU

D
 E

N
 L

A
S 

A
M

ÉR
IC

A
S,

 2
0

0
7

.V
O

LU
M

EN
 I–

R
EG

IO
N

A
L



Percentagem da população que vive com até US$ 1 ou US$ 2 
por dia, no mundo e por região

Fonte: Tambellini e Miranda, 2012  apud  World Employment Report 2004-2005.



Fonte: SISSOLO/CGVAM/SVS/MS 2007 apud Tambellini e Miranda 2012 .



Agrotóxico

Brasil: 2010, maior consumidor mundial

Créditos: 

Agronegócio – 90% dos recursos disponíveis do governo

Agricultura familiar – 10% destes recursos

Tambellini e Miranda, 2012 



Agrotóxicos e saúde
•

• NO MUNDO:

3 milhões de casos de 
intoxicação notificados /ano

(WHO, 2001)

• No BRASIL:

Em 2008 ocorreram 441 casos de 
óbitos devido à intoxicação, 
sendo 150 por agrotóxicos, ou 
seja, 34,05 % de todas as mortes 
por intoxicação

(SINITOX, 2010

Franco Netto, 2009 apud Sinan,1999-2008.



• Um sistema de indicadores deve ser um 
instrumento de cidadania, na medida em 
que informa aos cidadãos o estado do 
meio ambiente e da qualidade de vida 
(ONU, 1977).



O que está errado quanto à 
informação?

• Tem-se que fazer um esforço de ampliar a dimensão política 

da informação para fortalecer  a participação e o controle 

social. 

• Controle social, sem tutela do Estado, autônomo, crítico e 

ativo.

• Deve-se, portanto, assegurar os processo participativos das 

políticas públicas nos espaços conquistados  pela sociedade 

brasileira, a exemplo de conferências, conselhos, etc.

• Os indicadores devem estar a serviço de processos de 

fortalecimento da cidadania, ampliando a capacidade de 

contestação e de empoderamento da sociedade.



O que está errado quanto à 
informação?

Relação entre a dimensão técnica e a política

• Existe um forte viés cientificista/positivista na concepção 
dos sistema de indicadores.

• Existe um forte desejo de abarcar a totalidade dos 
fenômenos socioambientais, como listas extensas de 
indicadores.  

• A quantificação e a medição é a meta. Busca-se obter 
uma métrica dos processos sociais que são complexos. 

• A dimensão quantitativa se sobrepõem à qualitativa. 



Concluindo....

Incentivar a participação social no 
processo de decisão  e gestão das 
políticas públicas em saúde.

Reforçar o papel e a importância  do 
controle social.

•Desafios: Refluxo dos movimentos 
sociais no Brasil

• Hegemonia às avessas.



• Todo o pensamento teórico é, pois, 
embrião de uma utopia. Quando se exclui 
a utopia, nós nos empobrecemos 
imediatamente.

• [...] É o lugar que dá conta do mundo. Há 
nele uma empirização do mundo [...]

Milton Santos (2000)



Obrigada!

(borja@ufba.br)


