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As conceituações em Saúde têm sido analisadas e divididas em três grandes Eras: Era Social, 
Era do Germe e Era da Multicausalidade (Era Pós Teoria do Germe). Cada Era é processada 
historicamente não de forma linear, mas de forma dialética, o que significa que as eras, em seu 
cerne, podem conter conceituações próprias em saúde que não caracterizam necessariamente 
uma ruptura com o conceito anterior, mas o desenvolvimento deste conceito. A Era Social 
caracterizou-se como o período em que houve o nascimento da Saúde Pública, “a saúde 
tornou-se um assunto de Interesse público e muitas medidas efetivas foram desenvolvidas para 
o controle da doença nas populações”.1 Nesse período, apesar da ampliação da intervenção do 
Estado sobre problemas de saúde, a medicina ainda não tinha explicações causais para boa 
parte das epidemias. Atribuíam-se as doenças a miasmas, higiene precária e a uma série de 
outras causas. Já a Era do Germe é caracterizada principalmente por um salto teórico, pelo 
desenvolvimento da ciência experimental na medicina e pelas descobertas dos 
microrganismos. A Era da Multicausalidade (Era Pós Germe) caracteriza-se através das 
explicações que giram em torno das relações de uma ou várias “causas” e um ou vários 
“fatores” em saúde, baseando- se principalmente no tripé de determinação equitativa de 
influência do biopsicossocial. A partir das publicações que estudaram os conceitos de saúde e 
o momento histórico prático em que estão inseridos; e compreendendo a saúde sob a ótica de 
alguns autores que a caracterizam como fenômeno social subordinado às condições históricas 
de produção econômica e, portanto, determinada pelo grau de desenvolvimento das forças 
produtivas e pelas relações sociais de produção, faremos o estudo da história desses 
conceitos, como se relacionam com a sociedade em que vivemos e qual sua relação com a 
manutenção e conservação dessa mesma sociedade. 
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