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✓ Doutor em Epidemiologia pela Fac. de 
Saúde Pública da USP

✓ Mestre em Saúde Ambiental pela Fac. de 
Saúde Pública da USP

✓ Especialista em Estatística Aplicada pela
Universidade 9 de Julho-SP.

✓ Especialista Entomologia Médica pela Fac. de 
Saúde Pública da USP.

✓ Biólogo pelo C.Univ. São Camilo



Conceitos de Epidemiologia

História Natural da Doença



Conceitos

✓ Ciência que estuda os padrões de 
adoecimento entre grupos.

✓ Estuda a dinâmica de distribuição 
das doenças.

✓ Estuda os fatores causais.
✓ Estuda os métodos de controle.



Conceitos

• Infectividade: capacidade de o agente etiológico alojar-se e multiplicar-
se no hospedeiro

• Patogenicidade: capacidade do patógeno de, uma vez instalado no
organismo (após infecção), fazer o hospedeiro apresentar os sinais e
sintomas da doença

• Virulência: é o grau de patogenicidade de um agente infeccioso que se
expressa pela gravidade da doença, especialmente pela letalidade e
proporção de casos com sequelas. I

• Imunogenicidade ou poder imunogênico: é a capacidade do agente
biológico de estimular a resposta imune no hospedeiro



Medidas de Prevenção

• Modelo da história natural das doenças: - Três níveis de prevenção:
primária, secundária e terciária.

- Promoção da saúde no nível de prevenção primário

- Não são voltadas para determinada doença .

- Aumentar saúde e o bem-estar gerais.
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Medidas de Prevenção

• Primário: Promoção da Saúde e Proteção Específica: é limitar a 
incidência de doença através do controle de suas causas e de fatores de 
risco.

• Prevenção Primária Proteção específica:

- Imunizações específicas  

- Higiene pessoal 

- Proteção contra riscos ocupacionais 

- Uso de alimentos específicos 

- Proteção contra substância carcinogênicas 



Prevenção Secundária: curar o paciente e
reduzir as consequências mais sérias, através
do diagnóstico precoce e tratamento/limitação
da incapacidade.

Este nível de prevenção é dirigido para o
período entre o início da doença e o
momento em que normalmente seria feito o
diagnóstico, tendo como objetivo reduzir a
prevalência da doença.



Prevenção Terciária: conjunto de medidas que
tem como finalidade reduzir as lesões e
incapacidades, diminuir o sofrimento
provocado pela doença, como também
promover a adaptação à doenças incuráveis.

Fisioterapia, Terapia ocupacional, emprego
para o reabilitado, etc.



Prevenção Quaternária
Proposta por Jamoulle , Médico de
Família e Comunidade belga, o conceito
de prevenção quaternária almejou
sintetizar de forma operacional e na
linguagem médica vários critérios e
propostas para o manejo do excesso de
intervenção e medicalização, tanto
diagnóstica quanto terapêutica.



Teste de Aplicação

a) Infectividade, virulência e 
patogenicidade

b) Patogenicidade, virulência e 
infectividade.

c) Suscetibilidade, patogenicidade e 
virulência.

d) Virulência, suscetibilidade e 
patogenicidade.

e) Resistência, infectividade e 
suscetibilidade

Fonte:

Os conceitos epidemiológicos abaixo 
descritos:

I. Capacidade de o agente invadir o 
organismo hospedeiro e ali permanecer, 
multiplicando-se.

II. Gravidade dos efeitos de uma infecção 
no organismo atingido.

III. Capacidade de o agente provocar 
sintomas.

Referem-se respectivamente a:



Dr Anderson Sena Barnabe

011-97530-5580

professorandersonsb@hotmail.com


