
 

 

PRINCIPAIS MODELOS CONCEITUAIS DE SAÚDE 
Os modelos de causalidade são utilizados para compreender e explicar o 

processo saúde-doença dentro do seu contexto histórico e cultural. 

• Modelo biomédico - classifica a doença segundo a forma e agente 
patogênico. Trata-se de um modelo curativo, fragmentado, hospitalocêntrico, 
centrada na figura do médico e na especialidade. 

 
• Modelo de história natural da doença - Feito por Leavell e Clark (1976)- 

Sistematização dos conceitos de promoção, prevenção, cura e reabilitação. 
Aborda a tríade ecológica ou epidemiológica que define o modelo de 
causalidade das doenças a partir das relações entre agente, hospedeiro e 
meio ambiente. A partir dessa abordagem, a doença seria resultado de um 
desequilíbrio nas autorregulações desse sistema. 

 

• Período pré-patogênese: durante essas fase, as manifestações clínicas 
das doenças ainda não surgiram no indivíduo, mas há condições clínicas para 
seu aparecimento. Envolve a interação entre a pessoa e o ambiente (período 
epidemiológico). Predominam ações de prevenção primária. 

 
• Período de patogênese: manifestação de sinais e sintomas da doença, 

atingindo o ‘horizonte clínico’. É o período patológico. Há três momentos: 
patogênese precoce, doença precoce discernível, doença avançada e final do 
processo. Predominam ações de prevenção secundária (diagnóstico precoce 
e limitação da invalidez) e terciária (recuperação e reabilitação do indivíduo 
das sequelas fixadas). 

 

 



 

 

NÍVEIS DE PREVENÇÃO À SAÚDE 
 

Prevenção primária (promoção da saúde e proteção específica): medidas 
de saúde, geralmente educativas, que evitem o aparecimento de doenças.  

Ex.: comportamento alimentar, redução do estresse e prática de atividade 
física. 

Prevenção secundária: diagnóstico precoce de doenças e práticas clínicas 
preventivas e de educação em saúde com o objetivo de mudar o 
comportamento. Fique atento que, nesse nível de prevenção, a doença já está 
instalada, o que a difere assim da prevenção primária.  

Ex.: rastreamento de câncer de colo uterino, etc.. 

Prevenção terciária: prevenção da incapacidade total com a reabilitação 
ou reinserção do indivíduo no mercado de trabalho após doenças ou 
acidentes.  

Ex.: reabilitar paciente pós acidente vascular cerebral. 

Prevenção quaternária: prevenção de danos associadas a intervenções 
excessivas.  

Ex.: excesso de medicações. 

 
Modelo Sistêmico (ou abrangente) 

Contribuição de diferentes elementos no processo saúde-doença, de forma 
que a alteração de um componente altera o equilíbrio do todo. Faz um 
contraponto ao modelo biomédico fragmentado. 

 
Modelo social estruturalista 

Modelo criado por Breihl e Grenda (1986). Processo saúde doença é resultado 
de determinantes que estruturam uma sociedade e sua manifestação 
acontecerá nos diferentes grupos sociais com o surgimento de riscos 



 

 

e potencialidades em forma de perfis ou padrões de doença. Forte relação 
com classe social e o surgimento de doenças. Baseado em três dimensões: 
dimensão estrutural (caracterização do modelo econômico de 
desenvolvimento da sociedade), dimensão particular e dimensão individual. 

 
Modelo do campo da saúde 
Baseado na reforma do sistema de saúde canadense em 1970. As condições 

de saúde são dependentes de 4 conjunto de fatores: 
» Patrimônio biológico; 
» Condições sociais, econômicas e ambientais; 
» Estilo de vida adotado; 
» Intervenções médico-sanitárias. 
 
Para receber um módulo completo sobre SUS se inscreva aqui 

https://saude.editorasanar.com.br/modulo-gratuito/

