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D O B I OLÓGICO AO SOCIAL,
E M T EMPOS DE ADVERSIDADE

Manuel João Rodrigues Quartilho3
Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina de Coimbra

Resumo
Este capítulo considera a epigenética como elo potencial de ligação entre os genes e o ambien‑
te, entre as ciências naturais e sociais. Interpreta o desenvolvimento à custa de uma perspetiva
dialética. Critica as orientações epidemiológicas baseadas na biomedicina e nos estilos de vida.
Valoriza o conceito de determinantes sociais e a sua relação com as causas fundamentais, justi‑
ça social e direitos humanos. Desenvolve ainda aspetos relacionados com as desigualdades e a
pobreza em ambientes de austeridade, provocados pela recessão económica, em Portugal. São
ainda feitas considerações sobre as medidas de progresso social nos diferentes países.
Palavras chave: Epigenética, interações gene/ambiente, desenvolvimento, perspetiva dialética,
biomedicina e estilos de vida, direitos humanos, causas fundamentais, determinantes sociais,
desigualdades, desemprego, pobreza, recessão.

Abstract
This chapter looks at epigenetics as a potential theoretical bridge between genes and environ‑
ment, between the natural sciences and the social sciences. It looks at development through the
lens of a dialectic perspective, criticizing epidemiologic orientations based on biomedical and
lifestyle principles. The text takes preference for the concept of social determinants of health and
its relationship with fundamental causes, human rights and social justice. Looking at the health
effects of economic recessions, the chapter concludes with some considerations related to health
inequalities, poverty and wellbeing politics in Portugal and abroad.
Keywords: Epigenetics, gene/environment interactions, development, dialectic perspective, bio‑
medicine and lifestyles, human rights, fundamental causes, social determinants, health inequali‑
ties, unemployment, poverty, recession.
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