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Ao final deste módulo esperamos que você possa: 

 Rever estudos sobre as condições que influenciam a saúde das pessoas. 

 

 Considerar a diversidade dessas condições. 

 

 Estabelecer critério para agrupar tais condições. 



 
 

 

 

  Saúde e doença não decorrem de fenômenos restritos à ordem biológica. 

 

Abordagem centrada na integralidade 





Natureza dos estudos sobre condições que 

influenciam a saúde 
 

 

 

Epidemiológicos: 

o  Ambiente e saúde-doença. 

o  Condições sócio-econômicas e saúde. 

Clínico-epidemiológicos: 

o Depressão e câncer. 

 

Experimentais (em bancada de laboratório) 

o Estresse e atividade linfocitária.  



  Stress  Hipertensão, Obesidade, Diabetes. 

 

  Eventos estressantes  baixo peso, liberação insulina. 

 

  Depressão  câncer, resposta a doenças infecciosas. 

 

 

Evidências 



    Prevalência de HA em pessoas que perderam emprego. 

 

 

    Mortalidade  (homens) após aposentadoria. 

 

    Importante   da   atividade linfocitária período de luto (morte 

cônjuge). 

 

      Atividade linfócitos Natural Killer em  

      estudantes de medicina em 

      situações de stress moderado (exames). 

 

 

Evidências 



 Amor e apoio da esposa        risco de angina (mesmo na presença de fatores 

de risco); 
 

 Mortalidade por doença cerebrovascular (homens jovens) é 2,3 maior em 

grupos com maior desorganização social (suporte sócio-familiar); 
 

     Incidência de doenças cardíacas após mudança de habitat e/ou trabalho; 

Mais evidências 



Repensando a noção de causalidade e determinação 

no campo da saúde  

 

 

Pessoas, assim como famílias e 

comunidades, com as mesmas 

características submetidas às mesmas 

influências desenvolvem padrões 

equivalentes de saúde-doença? 

Como repensar a noção de causa-

efeito no âmbito da saúde? 



 
 

 

 

  Saúde e doença não decorrem de fenômenos restritos à ordem biológica. 

 

  São processos de natureza biopsicossocial relacionados à vida humana       

em sua plenitude. 

 

Abordagem centrada na integralidade 



A partir de agora você poderá: 

 Rever estudos sobre as condições que influenciam a saúde das pessoas. 

 

 Considerar a diversidade dessas condições. 

 

 Estabelecer critério para agrupar tais condições. 
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