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Discussão do artigo 



Epidemiologia e Políticas Públicas  

Relações da Epidemiologia com as Políticas Públicas  

Impacto das Políticas Públicas sobre o Perfil 
Epidemiológico  

A contribuição da Epidemiologia na formulação, 
implementação e avaliação de políticas públicas em saúde  

Alguns exemplos do papel da epidemiologia em políticas 
públicas de promoção da saúde  



1. Modelos de representação do processo saúde-doença.  
 
2. Promoção da saúde, prevenção de doenças e os 
diferentes níveis de cuidado  



Objetivos  

 Contribuir para que o aluno seja capaz de: 
  
  
Conhecer os conceitos de saúde, doença e processo saúde-doença; 
  
Conhecer as modelos teóricos; 
  
Diferenciar os modelos teóricos; 
  
Entender o modelo História Natural das Doenças (HND); 
  
Entender o modelo de Determinação social; 
  
Conhecer e refletir sobre as críticas voltadas ao modelo de HND; 
  
Conhecer a aplicabilidade do processo saúde-doença na promoção da saúde. 



SAÚDE 

https://www.menti.com/w6xfxyrsh5 



SAÚDE 

Conceito de 1947 da Organização Mundial da Saúde (OMS): 
“Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de 
doença  ou enfermidade” 
 
 
 
 
LOS, n. 8.08/90,  
A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer, o acesso a bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população 

expressam a organização social e econômica do país (Brasil, 1990, Art. 3). 

SCLIAR, 2007 

Críticas  
 Saúde como um estado inatingível 



Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

SAÚDE 



DOENÇA 

https://www.menti.com/emd65rr75p 



DOENÇA 

A doença não pode ser compreendida apenas por meio das medições 
fisiopatológicas; 
 
Quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim os 
valores; 
 
E sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece. 
 

CANGUILHEM; CAPONI, 2006 



“Doença é o que nós  representamos que ela seja.  Assim, se para nós doença é  uma 
possessão diabólica, então  ela é isso. Se achamos que é  uma invasão de  

microorganismos patógenos  em nosso corpo, então doença  é isso. 
 

Se pensamos que é algo  que nos afeta negativamente,  pois nos faz sofrer, e é fruto de  
uma punição por alguma ação  imprópria que possamos ter  cometido (comer  

desregradamente, por  exemplo), então doença é isso. 
 

 Mas, se julgarmos que doença é algo que nos revela um desequilíbrio interior e que nos  
chama a uma mudança de vida  para que alcancemos um novo equilíbrio superior, então  

doença será isso”.  

SILVA, 2006 

DOENÇA 



SAÚDE-DOENÇA 

Não existe um limite preciso entre a saúde e a doença; 
 

Os mesmos fatores que permitem ao homem viver (alimento, água, ar, clima, 
habitação, trabalho, tecnologia, relações familiares e sociais) podem causar 

doenças.  
 

 Determinantes biológicos, psicológicos e sociais.  

BERLINGUER, 2006 

o processo saúde-doença ocorre de maneira desigual entre os indivíduos, as 
classes e os povos, recebendo influência direta do local que os seres ocupam 

na sociedade.  



ESTADOS DE SAÚDE-DOENÇA 

PROCESSO  

PROCESSO SAÚDE-DOENÇA? 

Conjunto de relações e variáveis que produz e 
condiciona o estado de saúde e doença de 

uma população, que se modifica nos diversos 
momentos históricos e do desenvolvimento 

científico da humanidade. 



PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 

FATORES SOCIAIS 
FATORES ECONÔMICOS 

FATORES CULTURAIS 

FATORES BIOLÓGICOS 
FATORES PSICOLÓGICOS 

FATORES HISTÓRICOS 



 
Uso dos modelos teóricos para conhecer, explicar e compreender o 
fenômeno da saúde e da doença  
 

Conhecimentos interdisciplinares entre as ciências da vida e as ciências 
humanas. 

PUTTINI, 2010 

PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 

“Uma nova compreensão de determinantes da saúde só poderá emergir se houver um 

diálogo entre as ciências humanas e as ciências da vida...” 
Contandriopoulos, 1998 



Concepção de saúde e doença e os modelos teóricos  

BORGUI, 2018 



Concepção de saúde e doença e os modelos teóricos  

BORGUI, 2018 



Modelo mágico-religioso 

Presente na ideação de saúde atual.  
 
Segmentos religiosos de diferentes culturas mantêm práticas de proteção ou de cura de 
doenças.  

As práticas religiosas dos seus pacientes devem interferir na sua 
atuação profissional?  
Qual deve ser o limite dessa interferência no plano terapêutico? 



O modelo biomédico - Lógica unicausal 

O modelo biomédico tem como abordagem a patogenia e a terapêutica, 
classificando as doenças segundo forma e agente patogênico.  
 
• Individual  
• Curativo 
• Centrado na figura do médico 
• Especialista  
• Fragmentado  
• Hospitalocêntrico 

 Visão epidemiológica de base biomédica  

     - Saúde populacional - presença ou ausência 

de fatores de risco. 

  

 Conceito de saúde da coletividade como 

ausência de doenças. 



O modelo biomédico - Lógica unicausal 

Alimenta a indústria de clínicas e laboratórios e as empresas 
farmacêuticas. 

Medicalização da sociedade: 
 

- consumo abusivo de tecnologias médicas (exames, intervenções, medicamentos),  
- todos os níveis de complexidade do sistema de saúde e nas diferentes classes sociais  
 



Incompatível com Sistema Único de Saúde (SUS). O modelo do SUS preconiza uma 
atenção integral, equânime, universal e com participação social, exige antes de tudo 

ações de promoção, prevenção, proteção e recuperação 

O modelo biomédico - Lógica unicausal 



Modelo multicausal 

Delineado por Leavell e Clark em 1976 

As doenças são explicadas a partir de uma visão positivista e 

na relação de desequilíbrio entre três fatores importantes: 

agente-meio ambiente-hospedeiro  

                                                                  (Leavell, Clark, 1997) 

História Natural da Doença (HND) 

Sequenciada em dois períodos onde a passagem de um momento para o outro 
significa o fenômeno da enfermidade.  
 
Primeiro período há ausência de doença e no segundo momento há presença de 
patologia.  



Modelo multicausal História Natural da Doença (HND) 



Modelo multicausal 



Modelo multicausal 

Crítica a este modelo de interpretação: igualdade de 

importância dada aos elementos da tríade, o que raramente 

corresponde à realidade   

A saúde não era efeito apenas de agentes etiológicos, mas de 
questões sociais também.  
 
Atenção à prevenção e visibilidade ao conceito de promoção em 
saúde.  

História Natural da Doença (HND) 

A HND seria atualização do modelo biomédico ou 
unicausal, a essência do modelo biológico permanece e 
suas práticas também 



Modelo multicausal 

Ambiente como um prato homogêneo de fatores, físicos, 

químicos, biológicos e sociais, sendo que todos esses fatores 

detêm papeis idênticos nessa determinação. 

Equívoco da explicação do processo saúde-doença quando o 
modelo se divide em 2 períodos, sendo um indicativo de 
saúde e outro de doença 

História Natural da Doença (HND) 



Modelo multicausal 

Ambiente como um prato homogêneo de fatores, físicos, 

químicos, biológicos e sociais, sendo que todos esses fatores 

detêm papeis idênticos nessa determinação. 

Equívoco da explicação do processo saúde-doença quando o 
modelo se divide em 2 períodos, sendo um indicativo de 
saúde e outro de doença 

História Natural da Doença (HND) 



“População e comunidade utilizadas como mito servem para neutralizar o conceito de classes, de 
interesses conflitivos, ou seja, estão encarregadas de despolitizar a pluralidade dos grupos e das 

minorias, empurrando-os para uma coleção neutra, passiva. Da mesma maneira funciona o “contexto 
econômico e social”, como um mito na medida em que refere-se a eles sem coloca-los em um 

conjunto hierarquizado de determinações; ao iguala-los às categorias químicas, físicas e biológicas e 
fundamentalmente ao explicar o mecanismo de sua operação estamos retirando o seu conteúdo. 

Assim, a Medicina Preventiva liberta-se do unicausalismo para prender-se nas redes de causalidade.”  
                             

SERGIO AROUCA 

Modelo multicausal História Natural da Doença (HND) 



“Sem dúvida, o modelo multicausal tampouco consegue dar uma resposta satisfatória 
aos problemas colocados. As razões deste fracasso são de ordem distinta. A mais 
profunda, talvez, é dada por sua conceituação declaradamente agnóstica, que coloca 
um paradoxo: pretender explicar partindo da suposição da impossibilidade de 
conhecer a essência das coisas. A limitação mais imediata do modelo multicausal, sem 
dúvida reside em sua redução da realidade complexa a uma série de fatores que não 
se distinguem em qualidade e cujo peso no aparecimento da doença é dado por sua 
distância dela. Assim conceituada a causalidade, o social e o biológico não se colocam 
como instâncias distintas, pois ambos são reduzidos a “fatores de risco", que atuam de 
maneira igual.”  
 

LAURELL 

Modelo multicausal História Natural da Doença (HND) 





 
- Contexto histórico 
- Modo de produção  
- As classes sociais  

Modelo histórico-social  

Elementos de ruptura em relação aos demais 
permitiram o avanço teórico em direção à 

construção do conceito de determinação social do 
processo saúde-doença 

Desgaste laboral do indivíduo e a reprodução da força de trabalho 



Modelo de determinação social do processo saúde-doença 

SAÚDE E DOENÇA 

As doenças são explicadas a partir da organização da sociedade nos 

aspectos sociais, políticos, culturais, econômicos dentre outros e 

que concorrem para o aparecimento das doenças.  

PROCESSO 

PRODUTO RESULTANTE DOS DIFERENTES MODOS DE 

VIDA DAS PESSOAS EM SOCIEDADE 



Modelo de determinação social do processo saúde-doença 

As condições de saúde e de doença dos sujeitos e grupos sociais se define a 

partir... 

BIOLÓGICAS 
MEIO AMBIENTE EM 

QUE VIVEM 
AGENTES 



Modelo de determinação social do processo saúde-doença 

... pela sua inserção social ... Na sua forma de se produzir e se reproduzir como 

homem. Nos seus processos de produção de subjetividades. E na sua forma de 

exercer seus direitos de cidadania... 

No processo de trabalho Na reprodução social Na sua posição de classe 

E na sua forma de exercer 

seus direitos de cidadania 

Na produção de 

subjetividades 



Modelo de determinação social do processo saúde-doença 

SUBJETIVIDADE 

A história e as experiências de vida, as relações com os 

grupos ou indivíduos disparam mudanças no jeito de ser e 

agir de cada um, o que chamamos de “processos de 

subjetivações” que vão mudando as pessoas, ou seja 

produzindo novas subjetividades. 



No Modelo da Determinação Social o Processo Saúde-
Doença é entendido como ... 
 

   Visão de Homem 

SER  

BIOLÓGICO 

SER 

SOCIAL 
para  



Influenciado ... 

Visão Materialista 

Histórica e Dialética 

        desigualdade  

social 

 

           distribuição  

     desigual da 

    saúde-enfermidade  

 

 

 na qualidade  

de vida  

 

 

 exposição  

aos riscos 

 acesso a  

processos benéficos ou  

potencialidades 

 de saúde 

classes 

 sociais 



PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 

fenômeno tanto biológico quanto social 

é um processo 

dinâmico e 

coletivo  

dependem das relações 

estabelecidas entre os homens, 

grupos e sociedade = reprodução 

social 

também das relações com 

o meio ambiente 

possui influências 

históricas, culturais, 

sociais e econômicas 

é influenciado pela produção 

(material) e distribuição de 

riquezas pela sociedade 



Não apenas sofrimentos 

físicos mas também  

psíquicos, morais e éticos 

Articula-se ao processo 

 de desenvolvimento e  

crescimento do indivíduo 

Manifesta-se de 

maneiras 

distintas 

No Modelo da Determinação Social o Processo Saúde-
Doença é entendido como ... 
 

Impossível focalizar a normalidade biológica do homem 

desvinculada do momento histórico 



No Modelo da Determinação Social 
 

Ex: Sabemos exatamente  a duração normal do ciclo da vida humana? 
 
Não 
 
A duração varia de acordo com o contexto social da época, sempre 
atrelado ao contexto social da época.  



No Modelo da Determinação Social o Processo Saúde-
Doença é entendido como ... 
 

Determinação Social 

considera os fatores 

sociais, políticos, 

econômicos como 

determinantes 

saúde e doença passam a 

ser associadas as 

condições de vida e de 

trabalho dos sujeitos 

é resultado do conjunto da experiência social, 

individualizado em cada sentir e vivenciado num 

corpo que é também biológico 



MODELO HISTÓRICO-SOCIAL  
 
Determinação social do processo saúde-doença  
 
 
 
OUTROS MODELOS TEÓRICOS  
  
Determinantes sociais da saúde 

Concepção de saúde e doença e os modelos teóricos  



Determinantes da Saúde 
Modelo de Dahlgren e Whitehead 

Dahlgren G, Whitehead M. Policies and Strategies to promote social equity in health. Stockholm: 

Institute for Future Studies; 1991. 


