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RESUMO 

Objetivo: Analisar as transformações que ocorreram ao longo do tempo na conceituação 

do binômio saúde-doença correlacionando-o com a etiologia das doenças, fator essencial 

para o estudo epidemiológico. 

Métodos: Revisão narrativa da literatura, a partir de literatura acessível e disponível em 

bases de dados e em livros da Biblioteca das Faculdades Integradas de Patos. 

Resultados: Durante a análise da evolução histórica do binômio saúde-doença, foi 

possível perceber que muitas teorias surgiram para tentar explicar a origem das doenças. 

As explicações correspondiam às crenças da época, evidenciando que, conforme a 

evolução humana e a construção do conhecimento, a compreensão desse conceito 

binário adquiriu um caráter evolutivo, no qual foi possível notar as mudanças ocorridas a 

respeito, traçando novas concepções e novas interpretações acercadessa temática, o 

que, de fato, serve de alicerce para a epidemiologia. 
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Conclusão: Os modelos que tentaram explicar o processo saúde-doença foram 

estruturados focalizando a doença e o seu enfrentamento. No entanto, há a necessidade 

de se obter uma nova visão sobre a saúde, entendendo-a não como sinônimo de 

ausência de doença considerando, também, os determinantes sociais e contextuais. 

 

Palavras-Chave: Saúde. Doença. Binômio. Etiologia. 

 

ABSTRACT 

Objective: To analyze the changes that have occurred over time in the conceptualization 

of the health-disease relating it to the etiology of the disease, an essential factor for the 

epidemiological study. 

Methods: Narrative review of the literature, from accessible and available literature in 

databases and books from the Library of Faculdades Integradas de Patos. 

Results: During the analysis of the historical evolution of the health-disease, it was 

revealed that many theories have emerged to explain the origin of diseases. Such an 

explanation accompanied the beliefs of the time, which shows that, as human evolution 

and the acquisition of knowledge on his part, the understanding this binary concept of 

health and disease has also acquired an evolutionary character, in which it was possible 

to notice the changes in this regard, outlining new concepts and new interpretations of 

this theme, which, in fact, serves as the foundation for epidemiology. 

Conclusion: The models that tried to explain the health-disease were structured 

focusing on the disease and its coping. However, there is the need to get a new view of 

health, understood not as a synonym for lack of disease considering also social and the 

contextual determinants. 

 

Keywords: Health. Disease. Binomial. Etiology. 
 

1. Introdução 

 
Entre os conceitos intrínsecos da epidemiologia, o binômio saúde-doença é, 

certamente, um dos constructos mais discutidos tendo em vista a sua importância para 

entender a etiologia das doenças. É notável que o conceito de saúde-doença tem se 

modificado durante a evolução histórica do homem, de forma que, em diferentes épocas, 

sofreu influências tanto culturais quanto sociais1-2. 

A compreensão da saúde como um recurso social relativamente autônomo em 

relação ao ideário de doença, e os efeitos que o novo entendimento traz para a vida 

social e para as práticas cotidianas, em geral, e dos serviços de saúde, em particular, 

abrem um leque de novas possibilidades na concepção do processo saúde e doença3. 

Compreender esse binômio significa distinguir os conceitos de saúde e doença, 

com a finalidade de entender a relação entre eles e até que ponto esses conceitos se 

limitam, bem como para tentar esclarecer a etiologia das doenças. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS)4 define a saúde como "um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades". Dessa forma, 

qualquer situação que fuja desse paradigma é considerada doença. 

Saúde e doença como um processo dualístico, ou seja, presença/ausência é uma 

ideia simplista para algo bem mais complexo. O que se encontra casualmente, na clínica 
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cotidiana, é um processo evolutivo entre saúde e doença que, dependendo de cada 

paciente, poderá seguir rumos diversos, sendo que nem sempre as fronteiras entre um e 

outros são acurados5. 

A partir do exposto, percebe-se o conceito de saúde-doença é de suma relevância 

para a epidemiologia, uma vez que proporciona o entendimento das causas das doenças. 

Dessa maneira, este estudo é de importante abrangência ao passo que avalia, ao longo 

da linha de evolução humana, as ponderações que envolvem este conceito. 

Este trabalho teve como objetivo analisar as transformações que ocorreram, ao 

longo do tempo, na conceituação do binômio saúde-doença, fazendo sua correlação com 

a etiologia das doenças, sendo esta fator essencial para a epidemiologia. 

 

2. Evolução conceitual do binômio saúde-doença 

 

A concepção de saúde entendida como ausência de doença é vastamente esparso 

no senso comum, porém, não tende a  se limitar apenas a essa perspectiva do 

conhecimento. Pelo contrário, essa ideia também tem orientado as pesquisas e a 

produção científica e tecnológica em saúde, principalmente aquelas que se referem à 

área diagnóstica. Para compreender as razões dessa prevalência, é necessário buscar sua 

origem na fundação do paradigma biomédico6. 

Na Antiguidade reinava o modelo xamanístico, o qual manifestava uma 

interpretação mágico-religiosa sobre a saúde e a doença. O ideário popular dessa época 

entendia que as causas das doenças tinham origem tanto em elementos naturais como 

sobrenaturais, com os quais o homem não podia concorrer6. Assim, nesse período, 

existia a concepção de que o sobrenatural (no caso, os deuses) era intendente pela 

erupção das doenças, uma vez que o ser humano costumava se curvar diante das 

divindades e, além disso, submeter-se a sacrifícios a fim de libertar-se de alguma 

enfermidade, do castigo e das impurezas que pudessem acometer o corpo e/ou a alma, 

ou seja, havia uma certa sacralização das doenças7. 

No entanto, embora considerada uma concepção ultrapassada, muitas pessoas 

creditam ao sobrenatural a causa e/ou a cura de muitas enfermidades. Esta ideia é 

veemente visível na população mais idosa, visto que trazem esse conhecimento como 

tradição milenar. 

A ideia de causalidade sobrenatural associa-se, muitas vezes, às explicações de 

caráter psicossocial, e mesmo se referindo à esfera "metafísica", expressa-se no corpo. 

Por isso, as pessoas tendem a buscar recursos biomédicos e, ao mesmo tempo, fazem 

tratamento espiritual (recorrendo a práticas como orações, penitências, espiritismo, por 

exemplo) pois o domínio sobrenatural como interpretação etiológica requer exercícios 

para recuperação da saúde do espírito8. 
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Posteriormente, surgiu a necessidade de elaborar uma nova definição de causas 

naturais para os eventos existentes no universo. Isso foi possível a partir de Hipócrates, 

que compartilhava a ideia de que o homem era constituído de humores derivados de 

quatro atributos específicos da natureza: aridez, umidade, calor e frio. Dentro dessa 

visão, a noção de saúde-doença era entendida como um estado de equilíbrio associado 

com uma ideia de proporção entre a saúde e a doença. Desse modo, a saúde era 

interpretada como o equilíbrio entre os componentes e humores que constituem o corpo 

humano. A partir disso, a manifestação das doenças era permitida por qualquer fator que 

provocasse desequilíbrio nesses elementos9. 

Com o avanço científico provido do advento do Renascimento, a medicina também 

acompanhou o desenvolvimento ocorrido na área da ciência, principalmente no ramo da 

biologia, no qual passou a prevalecer a visão maquinal da vida. Em meados do século 

XVII, Descartes introduziu uma visão dualista entre corpo e mente, traçando uma 

equivalência na qual o homem seria uma máquina, a doença seria um defeito da 

máquina e o médico atuaria como mecânico. Esta visão caracteriza o modelo biomédico, 

o qual se formou no fundamento conceitual da moderna medicina científica, 

permanecendo na área da saúde por, aproximadamente, quatro séculos após 

Descartes10. 

O modelo biomédico, aplicado à saúde pública, desenvolveu-se devido a 

condecoração de que: a) as doenças infecciosas eram difíceis de curar e, uma vez 

estabelecida, o seu tratamento e cura eram onerosos; b) os indivíduos contraiam 

doenças infecciosas em contato com o meio ambiente físico e, também, social que 

abrigava o agente patogênico; c) o agente infeccioso só se desenvolveria no organismo 

caso o hospedeiro fornecesse um meio favorável, ou seja, doenças infecciosas não se 

contraíam  a não ser nessa condição. Acrescenta, ainda, que para evitar a disseminação 

de doenças fazia necessário controlar os agentes patogênicos atrravés de medidas 

profiláticas - o que foi feito, por exemplo, a partir da construção de sistemas de esgotos 

e de distribuição de água potável e da gestão de migrações através, também, da 

cloração das águas de consumo, e finalmente, já bem dentro do presente século, 

produzindo vacinas. Quando essas medidas falhavam, havia a intervenção da medicina 

curativa; a partir de meados do século XX, os antibióticos tornaram-se auxiliares eficazes 

na destruição de microrganismos11. 

Ainda seguindo a visão da época Renascentista11, a descoberta dos 

microrganismos (teoria microbiana) passou a exercer papel fundamental no 

acompanhamento do processo saúde-doença. Essa teoria compreendia a causalidade das 

doenças como algo intimamente relacionado a um organismo específico. 

As enfermidades passaram a ser detectadas a partir de uma realidade material, 

começando a ser localizada no corpo, evidenciada a partir da lesão anatômica. Buscava-
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se, portanto, relacionar a lesão com os sintomas dentro de um aspecto 

anatomopatológico12-3. Averiguavam-se, no enfermo ou no laboratório, evidências que 

direcionassem para uma patologia característica, ocorrendo uma materialização do corpo, 

o qual se entende como a matriz das doenças, e, por outro viés, uma objetivação das 

próprias doenças, que se tornaram entidades patológicas a serem investigadas  e 

entendidas13. 

Para Laderman10 percebe-se que o modelo biomédico tende a negligenciar a 

independência conceitual bem como as concepções que as pessoas fazem sobre a sua 

condição de saúde. Para exemplificar, pode-se citar as análises abstradas sobre os 

sintomas, as leituras ou as significações sobre as causas e as evoluções de uma 

determinada doença, a execução e da mudança de hábitos de vida ou da decisão de 

seguirr às orintaçõesções feitas pelo profissional de saúde. 

Em 1970, uma nova tendência do processo saúde-doença começou a ganhar 

veemência e abrangência: o modelo sistêmico. Este, por sua vez, conta com a 

contribuição de diferentes elementos do ecossistema, se contrapondo ao modelo 

biomédico, que tinha uma visão unidimensional de todo o processo14.  

Segundo esse modelo, a estrutura geral de um problema de saúde é 

compreendida como uma função na qual um sistema epidemiológico é formado por um 

equilíbrio dinâmico, ou seja, cada vez que um dos seus elementos sofre alteração, esta 

reflete e atinge as demais partes, em um seguimento em que o sistema busca novo 

equilíbrio14. 

A busca por uma conceituação mais abrangente dos fatores causais que se 

relacionam ao processo saúde-doença resultou na configuração de História Natural das 

Doenças (HND) ou modelo processual, no qual os fatores sociais e o natural estão 

diretamente envolvidos com a ocorrência das doenças1. Para Leavell e Clark1:20, a HND “é 

o nome dado ao sincrônio de processos mútuos que envolvem, as inter-relações do 

agente, do suscetível e do meio ambiente, que afetam o processo global e seu 

desenvolvimento”. 

Assim, esta constatação atenta os profissionais da saúde para a importância de 

buscar transformar o estilo de vida da população, já que a livre informação de que o 

câmbio de maus hábitos por práticas saudáveis permite diminuir, consideravelmente, a 

taxa de mortalidade10.  

Esse modelo, apresenta bastante utilidade, uma vez que  aponta as diversas 

formas de prevenção e controle, servindo como pilar para o entendimento de situações 

reais e específicas, tornando praticável as medidas de prevenção. Por esta razão, é muito 

utilizado na compreensão do processo saúde-doença na atualidade. 
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3. Considerações finais 

 

Durante a análise da evolução histórica do binômio saúde-doença, foi possível 

perceber que muitas teorias surgiram para tentar explicar a origem das doenças. As 

explicações acompanhavam as crenças da época, evidenciando que, conforme a evolução 

humana e a construção do conhecimento, a compreensão desse conceito binário adquiriu 

um caráter evolutivo, no qual foi possível notar as mudanças ocorridas a respeito, 

traçando novas concepções e novas interpretações acerca dessa temática, o que, de fato, 

serve de alicerce para a epidemiologia. 

É possível inferir, também, que os modelos que tentaram explicar o processo 

saúde-doença foram estruturados focalizando a doença e o seu enfrentamento. No 

entanto, há a necessidade de se obter uma nova visão sobre a saúde, entendendo-a não 

como sinônimo de ausência de doença considerando, também, os determinantes sociais e 

contextuais. 
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