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RESUMO 

 

 Este trabalho é um estudo de revisão bibliográfica acerca das concepções de saúde. 

Para tal, foram buscados e selecionados estudos dos anos de 90 até 2013 de autores que 

trabalham e pesquisam o assunto, especialistas, que estudam a saúde de forma ampliada, 

levando em consideração aspectos que extrapolam a esfera biologicista. Este trabalho 

intenciona problematizar as concepções de saúde e doença e suas distintas compreensões. Em 

um primeiro momento a história da saúde no Brasil é destacada, bem como os fatos 

significativos do século XX, e os rumos que o setor percorreu ao longo desse período. É 

tratado sobre conceitos considerando seus aspectos críticos com questionamentos que 

perpassam ao longo do desenvolvimento do trabalho. Em um segundo momento, a questão 

saúde-doença, foi problematizada a partir dos autores escolhidos, os quais apresentam 

caminhos que nos levam a diferentes compreensões acerca do assunto. 

 

Palavras - Chave: Saúde; Doença; Conceitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAC  

 

 This paper is a literature review about the concepts of health. To this end, we searched 

and selected studies of 90 years by 2013 authors who work and researching the subject, 

experts who study health in a broad way, taking into consideration aspects that go beyond the 

sphere biologicist. This paper intends to discuss the concepts and address their different 

understandings. At first the history of health in Brazil is highlighted as well as the significant 

events of the twentieth century, and the direction the industry went through during this period. 

It's treatise on concepts considering their critics with questions that permeate throughout the 

development of the work. In a second step, the health-disease question, was problematic from 

the authors chosen, which have paths that lead to different understandings about the subject. 

 

Keywords: Health, Illness; Concepts. 
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1 INTRODUÇÃO 

        Ao longo de nossa trajetória acadêmica, enquanto estudantes de Educação Física, 

iniciada no segundo semestre de 2009, a ideia “ter saúde” sempre nos despertou curiosidade, 

principalmente quando víamos reportagens e entrevistas relacionados ao assunto na mídia, 

nos jornais, livros e revistas. Para nós, em um primeiro instante, possuir saúde significava ter 

uma alimentação saudável e uma prática regular de atividades físicas. Com isso, surgiu uma 

vontade em saber mais sobre esse assunto, desejo este que interferiu na escolha do tema de 

uma pesquisa que tratasse de saúde. Decidimos participar de uma disciplina não obrigatória 

do curso de licenciatura que tratava do tema saúde numa perspectiva crítica para que 

adquiríssemos um aporte teórico que não tínhamos antes. 

        Ao cursar da referida disciplina, percebemos que saúde não era somente aquilo que 

víamos na mídia e nas outras matérias, mas sim um conceito repleto de estudos complexos e 

com variadas visões. A disciplina Educação Física e Saúde I nos ajudava a compreender 

melhor assuntos que abordassem concepções de saúde de forma mais ampla. Através de 

muitas investigações, leituras e estudos, iniciamos uma pesquisa mais aprofundada sobre a 

saúde para, num primeiro momento diminuir nossas dúvidas e para conhecermos o debate 

mais profundamente. 

        Para isso, usamos como metodologia uma revisão literária, pautada em livros e artigos 

acadêmicos que estudam e analisam a saúde de forma ampliada, de maneira crítica. Estes 

estudos possuem grande proximidade de discurso entre eles e estão, cronologicamente, 

alinhados entre os anos de 90 e 2013, possuindo uma grande relevância para a área. Para isso, 

usamos como objetivo geral deste trabalho, conhecer as diferentes concepções de saúde e 

problematizar o processo saúde-doença de forma ampliada. 

        Começamos investigando sobre o significado do termo saúde em dicionários e suas 

diversas concepções, passando por autores que defendem diferentes olhares baseados em 

contextos históricos, que a saúde perpassou ao longo de alguns anos, e outros que defendem 

concepções fundamentados em um campo biológico. 

        Com o nascimento das medidas preventivas, as doenças que atacavam povoados inteiros 

e que em poucos dias tornavam-se epidemias, transformaram-se em fontes de pesquisas e 

investimentos feitos pelo governo, que temia perder grande parte de sua população e, 

possivelmente, ter que arcar com suas consequências, que afetariam o governo de uma forma 

econômica (Soares, 1990). A qualificação de médicos brasileiros seria uma das primeiras 

providências a serem tomadas pelo governo brasileiro, concretizando o início de inúmeros 
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tratamentos de doenças consideradas epidêmicas do século XX e a criação de grandes 

institutos, que atualmente possuem grande prestígio. Investir em medidas preventivas e em 

tratamentos a doenças foi um dos primeiros passos do governo, no intuito de manter sua 

população em ordem e apta para o trabalho industrial, afim de garantir uma situação 

econômica estável (Hochman et al. 2009). 

        Passamos então, a abordar as diversas concepções de saúde, que foram elaboradas e 

debatidas na área e que são fundamentais para quem estuda sobre este assunto e para uma 

compreensão inicial. 

        Após essas reflexões, organizamos nossa problemática central que é a relação entre 

saúde-doença, que é vista como um processo dinâmico, complexo e multidimensional por 

englobar aspectos biológicos, psicológicos, socioculturais, econômicos, ambientais e 

políticos. Essa expressão oferece visibilidade a uma complexa inter-relação quando se trata de 

saúde e doença de uma pessoa ou de um grupo social, concepção esta que se desdobra em 

inúmeras faces, muitas delas controversas e pautadas no senso comum, o quê será abordado 

mais profundamente no capítulo II.  

       A relação de saúde e doença está presente em nosso cotidiano e diretamente ligada a 

forma com que as pessoas vivem e conduzem sua vida. A ideia do corpo perfeito livre de 

doenças faz com que se crie um imaginário de que a vida só poderá ser útil, feliz e „normal‟ se 

esta estiver isenta de qualquer mal que atinja o bem estar físico, mental e social (Venâncio e 

Oliver, 1999). Sem contextualizar mais profundamente esta concepção, acaba-se por conduzir 

diferentes impressões na sociedade, no que diz respeito ao uso de técnicas ditas "saudáveis", 

sem seu devido estudo, se tornando mais uma expressão popular formando um novo saber 

leigo. Com isso, o principal objetivo deste segundo capítulo é explorar o processo saúde-

doença e compreender seu funcionamento e sua interferência na sociedade. 

      Observamos assim, que este conceito não está pautado somente em uma questão 

biológica, mas ligado a questões sociais, que tem como linha de pensamento a saúde, como 

não somente a ausência de uma doença, mas, também que saúde é um direito universal e 

gratuito que deveria ser almejado ou alcançado pelos indivíduos sem distinção.  
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2 CONCEPÇÕES DE SAÚDE 

 

 Para compreender o contexto da saúde de maneira mais ampla, colocamos a priori 

neste texto os significados de saúde a partir de alguns dicionários específicos. Mas antes, 

queremos destacar que o pensamento de que para ser saudável é preciso adquirir hábitos 

saudáveis, como por exemplo, a prática de atividades físicas e ter uma alimentação saudável, 

está sendo disseminado em grande parte da população brasileira. Um corpo perfeito, com 

curvas, longilíneos, magro e sem flacidez está frequentemente associado a uma boa condição 

de saúde. Outro pensamento proveniente da biomedicina é de que a saúde é um bem material 

que pode ser alcançado por qualquer pessoa que tenha acesso a informações desse respeito. 

 Trata-se da tendência de considerar o cuidado em saúde não apenas como único meio 

de recuperação do homem já invadido pela patologia, mas, também, como o protetor dos 

indivíduos, que os impediria de ficarem doentes (Tesser apud Santos e Martins, 2013). A 

biomedicina tem como sua principal pretensão, o estabelecimento de protocolos padrões para 

o tratamento de cada tipo de enfermidade. Uma característica da biomedicina, que demonstra 

quanto a ideologia cientificista se faz presente,é a sustentação da tese de que a medicina, para 

ser considerada uma prática legítima, deve, necessariamente, ser concebida como uma 

ciência, e não como uma arte ou uma práxis. Afinal, para a racionalidade científica moderna, 

o único conhecimento válido é o saber universal, e não o particular; as únicas conclusões 

verdadeiras seriam as que pudessem ser generalizadas para todos os elementos de um mesmo 

universo (Santos e Martins, 2013).  

 Segundo os autores, a biomedicina possui em seu vasto campo, aspectos ligados à 

problematização e a compreensão da saúde e da doença, revelando um aspecto primordial 

para a compreensão da doença. Esse aspecto é caracterizado pelo reducionismo, característica 

presente na biomedicina, e faz com que outros processos investigatórios do processo saúde-

doença sejam desconsiderados, caso não fossem fundamentados em métodos tradicionais da 

ciência positivista. Com isso, a biomedicina não costuma ser considerada como processo ou 

uma experiência, mas sim, como uma entidade patológica, e ao conceber a patologia dessa 

forma, a biomedicina acaba promovendo uma separação entre a doença e a história devida do 

paciente. Privilegia-se a chamada história natural da doença, a qual é justamente uma tentativa 

de estabelecer um conhecimento universal sobre a enfermidade (Santos e Martins, 2013). Em 

relação a isso, traremos ao longo do texto um maior aprofundamento. 
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 Segundo o dicionário Houaiss
1
 o termo saúde traz o seguinte  significado: 

1)  estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém 

as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais 

para a forma particular de vida (raça, gênero, espécie) e para a fase particular de seu 

ciclo vital.  

2)  estado de boa disposição física e psíquica; bem-estar.   

3)  brinde, saudação que se faz bebendo à saúde de alguém.   

4)  força física; robustez, vigor, energia.   

5)  voto que se faz a alguém que espirra.      

 

 Já no dicionário Michaelis
2
, encontramos os seguintes significados: 

sa.ú.de (lat. salute)  

1) Bom estado do organismo, cujas funções fisiológicas se vão fazendo 

regularmente e sem estorvos de qualquer espécie.  

2) Qualidade do que é sadio ou são.  

3) Vigor.  

4) Força, robustez.  

5) Disposição física, estado das funções orgânicas do indivíduo.  

6) Disposição ou estado moral do indivíduo.  
7) Bem-estar físico, econômico, psíquico e social (conceito moderno). 8) Brinde ou 

saudação que se faz bebendo à saúde de alguém.  

9 Intercadente: a que apresenta alternativas de melhor ou pior.  

10) Pública: arte e ciência que trata da proteção e melhoramento da saúde da 

comunidade, pelo esforço organizado dos poderes públicos e que inclui a Medicina 

preventiva e diversas formas de assistência social [...]". 

  

 Observamos que, em ambos os dicionários, o termo saúde aparece vinculado ao bem 

estar físico, econômico, psíquico e social. Assim, este bem estar que esta sendo referido não 

se remete somente a ausência de alguma doença, mas sim de um conjunto que abrange uma 

boa disposição física e mental. Concebê-la como um dos significados do termo saúde a torna 

não cabível a todos, visto que poucos são os indivíduos que conseguem atingir estas 

disposições. De acordo como dicionário Michaelis, a saúde consiste em mais sintomas, como 

disposição física, força, robustez, vigor entre outros, ao contrário da expressão sentir-se mal 

que pode ser facilmente mensurada e diagnosticada. Como a própria expressão mostra, mal 

estar indica um sentimento característico de alguém que sofre algum incômodo associado à 

doença, já que em um conceito mais patológico, sentir-se mal indica que alguma coisa está 

errada e que precisa ser investigada. 

 Saúde tem diversas definições e traz como sua raiz de significados a palavra salus, sua 

etimologia, que revela: No português salus com uma cotação de saudação é proveniente do 

                                                             
1
Disponível no endereço: http://houaiss.uol.com.br/ 

2
Disponível no endereço: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/saude_1042211.html 
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latim e designava o atributo principal dos inteiros, intactos e íntegros. No idioma inglês o 

termo bealth tem sentido de tratado ou curado, particípio passado do verbo to Be. No idioma 

alemão, saúde é Gesundheit, que significa vigor, (Almeida Filho, 2011). Para Gadamer
3
 (apud 

Almeida Filho, 2011), o vocábulo germânico implica diretamente integridade, inteireza. 

Portanto, a concepção de saúde leva consigo definições que perpetuam por distintos 

caminhos, que seguem por linhas negativas e positivas. Em sua concepção negativa, o termo 

saúde implica em uma mera ausência de doenças, riscos, agravos e incapacidades e na 

vertente positiva, saúde pode exprimir desempenho, funcionalidades, capacidades e 

percepções.  

 Tais concepções se tornam referências para a saúde em países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, servindo como pilar para políticas de saúde públicas e privadas. No ramo 

dos países desenvolvidos, o Brasil pensa a saúde de sua população inspirada em ideários de 

outros países e em suas constituições. Com perspectiva, saúde é dito como direito de todos os 

cidadãos e cidadãs e que é compromisso de cada governo promovê-lo como dever 

fundamental dos respectivos estados. No Brasil, a Constituição Federal promulgada em 1988, 

em seu artigo 196, diz:  

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais 

e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação". ( BRASIL, 1988) 

 

 Ao afirmar que saúde é direito de todo cidadão e cidadã, o Estado assume o dever de 

proporcionar o acesso gratuito e de qualidade a mecanismos que tratem da saúde, como 

hospitais, atendimentos médicos a tratamentos de doenças, entre outros. Mas antes de serem 

promovidas técnicas de prevenção a doenças, a população brasileira e mundial, contava com a 

sabedoria popular, como a de curandeiros e benzedeiros, que eram comuns e tinham suas 

práticas muito usadas nas curas a enfermidades existentes do século XIX (Soares, 1990). 

Nota-se que muitas crenças, existentes no Brasil vem dessa cultura, principalmente aquelas 

advindas de tribos, que em sua maioria se valem da sabedoria de suas gerações para a cura de 

suas doenças. 

                                                             
3
Hans-Georg Gadamer (Marburg, Alemanha 11 de Fevereiro de 1900 – Heidelberg, Alemanha 13 de Março de 

2002) foi um filósofo alemão considerado como um dos maiores expoentes da hermenêutica filosófica 
(interpretação de textos escritos, formas verbais e não verbais). Sua obra de maior impacto foi Verdade e Método 

(Wahrheit und Methode), de 1960. 
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 Todavia, somente no século XX, através de revoltas populares e doenças epidêmicas 

existentes na época, é que o governo da continuidade para a elaboração de uma rede de saúde 

que atendesse a todos os cidadãos. Porém essa caminhada se inicia um pouco antes, na 

primeira metade do século XIX, com um movimento intitulado de higienismo. Os 

governantes começaram a dar maior atenção à saúde dos habitantes das cidades e médicos 

consideravam que toda doença seria efeito do fenômeno social. Suas propostas residiam na 

defesa da Saúde Pública, na Educação, e no ensino de novos hábitos, mas não somente com o 

intuito de "preocupação" com a vida de seus cidadãos, mas sim para aumentar a expectativa 

de vida e consequentemente o tempo de trabalho de cada cidadão. Convencionou-se chamá-lo 

de “movimento higienista” (Soares, 1990) e/ou “movimento sanitarista” (Hochman, 1998).  

 Doenças como a febre amarela, peste bubônica e varíola foram muito frequentes e 

devastadoras no século XX, e para acabar com essas epidemias, o governo lançou em 

novembro de 1904 a obrigatoriedade da vacinação (Soares, 1990). Entretanto, sua aplicação 

foi de forma autoritária e violenta, o que gerou uma revolta da população, que em sua maioria 

era composta por negros que trabalhavam como escravos e outros imigrantes pobres, que não 

sabiam da eficácia da vacina e muito menos o que ela poderia causar. Por essa falta de 

informação, grande parte acreditava ser essa, uma forma de eliminação de sua raça, 

pensamento este, disseminado pelo grande preconceito sofrido pela população abastada de 

bens materiais da época e pelo descaso do governo. Assim, o clima de descontentamento 

popular com outras medidas tomadas pelo governo federal, afetaram principalmente a 

população mais pobre e foram os principais motivos causadores dessa revolta. 

 Com isso, o governo iniciou uma luta contra as doenças e um trabalho de prevenção 

das mesmas, advindas do século XIX e posteriormente do século XX. Como base, médicos 

começaram suas pesquisas sobre as doenças e em idas ao exterior formulam vacinas, das 

quais todos os cidadãos teriam acesso (Soares, 1990). Em todo o Brasil, mais especificamente 

no Rio de Janeiro, imigrantes e escravos, que ocupavam parte das cidades, com suas moradias 

localizadas no centro, formavam a grande massa da população pobre do início do século XX. 

Com condições precárias de saneamento básico e moradia, no qual sobreviviam em pequenas 

casas de madeira, imigrantes e escravos constituíram os famosos cortiços, que eram mal vistos 

pela alta classe média da época, por se tratarem de lugares sujos e sem nenhuma condição de 

higiene. Acreditando que doenças teriam como seu primeiro foco e proliferação os cortiços, o 

governo começa uma verdadeira "limpeza" da cidade, expulsando todos seus moradores, 
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fazendo que eles migrassem para as partes mais altas da cidade, deixando o centro da cidade 

livre para a transição da burguesia e do comércio.  

 A partir desses relatos sobre a primeira vacinação promovida pelo governo, com 

intuito do combate e prevenção de doenças, o governo se interessa pela saúde pública. Mas, 

para compreender a saúde em sua totalidade, tanto de forma etimológica quanto histórica, a 

saúde assume duas vertentes, a saúde individual e a coletiva. Segundo Hochman, Santos e 

Alves: 

[...] A saúde e a enfermidade são algo mais que fenômenos biológicos; de que em 

torno dos cuidados, dos mecanismos de controle e das curas estão dimensões 

relevantes da história da saúde e da doença [...] e que o processo saúde-doença é 

revelador de aspectos cruciais da modernidade e da história social, política, 

intelectual e cultural. (2009, p.42) 

 

 Alguns fatores, como a falta de higiene e as péssimas condições de saneamento básico  

da população, traziam riscos a saúde. Epidemias se alastravam rapidamente, totalizando um 

número grande de mortes, em seu aspecto ambiental, social e econômico do século XX. Após 

a Revolta da Vacina, em 1904, a população continuou sofrendo com a falta de infra estrutura 

e de condições básicas de saúde. Pensando em como melhorar a expectativa de vida da 

população, médicos e cientistas começaram suas pesquisas sobre determinadas doenças para 

melhor conhecer suas causas e seus possíveis tratamentos. Institutos foram criados, e de 

acordo com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) a criação do Instituto Oswaldo Cruz 

teve como sua primeira vitória a erradicação da febre amarela no Brasil, em 1907 e em 1930 a 

criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, abrindo as portas da saúde 

pública no Brasil.  

 Pitta (2010), em sua resenha sobre o documentário "POLÍTICAS DE SAÚDE NO 

BRASIL: Um século de luta pelo direito à saúde" relata e discute a história das políticas de 

saúde em nosso país. O documentário mostra como a saúde sempre esteve atrelada a história 

política brasileira, destacando os mecanismos que foram criados para sua implementação, 

desde as Caixas de Aposentadorias e Pensões até a implantação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). O SUS existe há 23 anos e surgiu como resposta à insatisfação e descontentamento da 

população em relação aos direitos de cidadania, acesso a serviços e forma de organização do 

sistema de saúde.  
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 Nos anos 70 e 80, vários médicos, enfermeiros, donas de casa, trabalhadores de 

sindicatos, religiosos e funcionários dos postos e secretarias de saúde levaram adiante um 

movimento denominado "movimento sanitário", com o objetivo de criar um novo sistema 

público de saúde, buscando solucionar os inúmeros problemas encontrados no atendimento à 

saúde da população. O movimento orientava-se pela ideia de que todos têm direito à saúde e 

que o governo, juntamente com a sociedade, tem o dever de fazer o que for preciso para 

alcançar este objetivo. A Constituição Federal de 1988 determinou ser dever do Estado 

garantir saúde a toda a população. Para tanto, criou o Sistema Único de Saúde e em 1990, o 

Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento do 

Sistema. Portanto, o SUS resultou de um processo de lutas, mobilização, participação e 

esforços desenvolvidos por um grande número de pessoas. Para Almeida Filho (2011) os 

princípios do SUS e suas doutrinas, possuem três vertentes principais: 

 Universalidade é a garantia de atenção à saúde, por parte do sistema, a todo e qualquer 

cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito ao acesso a todos os serviços de 

saúde, inclusive àqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito de todos e dever do 

governo, seja ele municipal, estadual ou federal. 

 A equidade assegura ações e serviços de todos os níveis de acordo com a 

complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar. Todo cidadão é igual 

perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema pode 

oferecer.  

 Por sua vez, a integralidade reconhece a prática dos serviços que se baseiam em que 

cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade e as ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não podem ser 

compartimentalizadas. As unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de 

complexidade, formam também um todo indivisível configurando um sistema capaz de 

prestar assistência integral.  

 Pitta (2010) aborda o contexto da saúde, no início do século XX, como um dever da 

população, e suas práticas sanitárias implantadas autoritariamente pelo Estado, de modo 

articulado aos interesses do capital. No decorrer do século, através da luta popular, essa 

relação se inverteu, passando a ser considerada, a partir da Constituição de 1988, um direito 

do cidadão e um dever do Estado.  
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 A Organização Mundial da Saúde (OMS), organismo sanitário internacional integrante 

da Organização das Nações Unidas (ONU), fundado em 1948, define saúde como “estado de 

completo bem estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidade ou 

invalidez”. A definição consta no preâmbulo da Constituição da Assembleia Mundial da 

Saúde, adotada pela Conferência Sanitária Internacional realizada em Nova York no ano de 

19 a 22 de junho de 1946 e assinada em 22 de julho de 1946 pelos representantes de 61 

estados, com vigor a partir de abril de 1948, não emendada desde então. A OMS, tratando-se 

de uma organização referenciada em todo o mundo, a partir de sua definição de saúde, gerou 

diversos questionamentos, advindos de filósofos e especialistas em saúde, que discordam de 

sua afirmação. Novos conceitos foram formulados e outros, considerados ultrapassados foram 

revigorados, como será exemplificado abaixo. 

 Um das primeiras concepções conhecidas, após a definição da OMS, tenta conduzir a 

saúde em um viés que se destaca como uma saúde teórica e livre de doenças, classificando-a 

em estados humanos, saudáveis ou doentes, a ser extraída dos fatos biológicos da natureza 

humana, sem necessidade de juízos de valor. Essa afirmação advém de Boorse (apud Almeida 

Filho, 2011) que diz que a queda na eficiência de uma das funções biológicas humanas, 

completa ou parcialmente, seriam determinantes para algum processo patológico.  

 A saúde, segundo Platão (apud Almeida Filho, 2011), consiste na descoberta da 

estrutura do corpo (pelo médico) e da estrutura da alma (pelo filósofo), onde retiravam seus 

conhecimentos para restituir ao doente o seu estado são. Assim como ao corpo deve-se dar 

remédios e alimentos para restaurar-lhe a saúde e a força, à alma é preciso infundir convicção, 

tornando-a virtuosa por meio de discursos e argumentos legítimos. 

 O filósofo Canguilhem (apud Almeida Filho, 2011) compreende a ideia de saúde 

como questão filosófica na medida em que passe longe de alcance dos instrumentos, 

protocolos e aparelhos da ciência, pois se define como livre e não condicionada. Assim 

Canguilhem opõe-se à exclusão da saúde como objeto do campo científico. 

 As concepções de saúde refletem em uma conjuntura social, econômica, política e 

cultural, ou seja, saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Isso dependerá da 

época, do lugar, da classe social e de valores individuais, bem como de concepções 

científicas, religiosas, filosóficas considerando uma grande variação da doença (Scliar, 2007). 

De acordo com Almeida Filho (2011), a saúde pode ser classificada em cinco facetas, 
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começando pela saúde como fenômeno, que se atribui como uma função orgânica, em um 

estado que pode ser vital, individual ou social, o que depende das ações de cada indivíduo 

com o meio, que pode ser definido como ausente de doenças. Como positividade, a saúde 

aparece em nível coletivo e individual, destacando o primeiro como um estado ou situação 

humana. Na vertente individual, a concepção de saúde traz sua capacidade na condição do 

indivíduo numa perspectiva científica da biologia humana. 

 Saúde, como metáfora, é classificada, pelo autor, como uma construção cultural, 

produzida ao longo de uma história vivida por uma população, com seus crédulos, etnia e 

religião, trazendo consigo sua própria concepção de saúde, advinda de conhecimentos 

repassados de geração em geração, sendo modificada e moldada ao longo dos anos pelos 

sujeitos que ali presenciam o momento histórico de sua população/tribo. Uma produção 

simbólica, que coloca em evidência o que está sendo dialogado, desenvolvido e exposto na 

sociedade atual, exibindo seus principais pontos. 

 Já a saúde como medida é trabalhada em forma de avaliação do estado da saúde, 

usando indicadores demográficos e epidemiológicos. Fazendo análogos de risco e competindo 

com estimadores econométricos de insalubridade ou carga de doença, ou seja, uma saúde que 

tem como principal objetivo determinar uma condição de saúde e de doença, usando meios de 

medição e tecnologias que facilitem o diagnóstico (Almeida Filho, 2011). 

 Saúde como valor tem em seu sentido, no sistema capitalista, o enriquecimento do 

valor de uso, do valor de troca e do valor da vida, ou seja, como um resultado de uma prática 

de serviço e a venda de um produto. Essa economia é baseada no que os sujeitos desejam e no 

que não desejam e com isso se dá uma ideia de que todos possuem saúde e a tratam como um 

simples serviço que pode ser utilizado na hora e no lugar onde mais precisam. Assim, cria-se 

em nossa cultura uma afinidade de bem estar de aquisição, e esse bem estar pode ser 

adquirido pelo entendimento do que pode ser ideal, do que é desejado, do que é maravilhoso e 

perfeito. Portanto, a noção de saúde corresponde a um estado que os sujeitos supostamente 

têm que ter, mas, corresponde a algo que preencha ou ajusta-se a uma série de instrumentos 

que se destinam ao que se chamam de saúde. É uma valorização e uma construção constante 

do simbolismo em relação a este valor, que tem um caráter econômico e uma função 

monetária (Almeida Filho, 2011). 
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 Para Almeida Filho (2011) a saúde como práxis se constrói em um conjunto de atos 

sociais de cuidado e atenção a necessidades e carências de saúde e qualidade de vida, 

cobrando uma saúde que seja de igualdade e qualidade, trabalhando em projetos que atenda 

maior parte das necessidades da população, saberes estes, que estão conformados em campos 

e sub campos do conhecimento e práticas institucionalmente reguladas, operadas em setores 

de governo e de mercados, em redes sociais e institucionais. 

 Nota-se que as concepções de saúde diversificam-se, sendo classificadas como 

filosóficas, políticas, práticos, científicas e sociais. Com concepções tão diferentes e distintas, 

a saúde acaba seguindo seu próprio caminho em cada segmento. Assim, cada indivíduo irá 

identificar-se com um conceito, sempre relacionando seu modo de vida, seu contexto social e 

econômico. 

 A saúde filosófica concretiza-se no sentido em que ela não necessita de instrumentos 

utilizados para medir as condições de saúde, ou sua ausência, não usando de aparelhos que 

façam um diagnóstico sobre o estado de alguma pessoa. Assim, define-se como livre e não 

condicionada. Entretanto Canguilhem ( apud Almeida Filho, 2011) afirma que a saúde advém 

de práticas vividas ao longo de uma trajetória, onde a interação do indivíduo como meio será 

determinante para sua saúde, destacando a saúde individual, dependendo somente do próprio 

sujeito. 

 Como segmento político a saúde segue um caminho oposto ao que se foi pensado 

anteriormente, confrontando-se com o aspecto de saúde filosófica. Contudo, sua maior 

diferença está na capacidade de diferenciar o poder e a importância do sujeito na sociedade, 

na visão produtiva e econômica. Investir na saúde de um sujeito produtivo é proporcionar uma 

maior carreira de trabalho, o que aos olhos do governo é o melhor caminho, pois haverá mais 

mão de obra e mais tempo de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento econômico do 

país e reforçando a ideia de saúde coletiva. Para o governo, proporcionar a prevenção de 

doenças e o cuidado com a saúde também implica em menos gastos no futuro, visto que, tratar 

a saúde e evitar possíveis doenças sairá mais em conta para a economia de um país. Poder 

utilizar uma mão de obra por mais tempo pode significar menos gastos ao Estado, já que 

investir em um sujeito inexperiente demanda tempo para qualificá-lo com vistas ao mercado. 

 Segundo a lógica do mercado, o uso de tecnologias avançadas proporcionam ao sujeito 

um melhor diagnóstico de sua saúde, pois nesse sentido a saúde é concebida como algo que 



19 

 

 
 

pode ser medido e se caracteriza pela ausência de doenças (Almeida Filho, 2011). É como se 

a saúde pudesse ser constantemente quantificada, através de comparações de idade, peso, 

altura e índice de massa corporal, ou até mesmo através de pesquisas probabilísticas que 

dizem o que cada pessoa pode ver ou não ao longo de sua vida, utilizando da característica de 

saúde individual. Para um melhor entendimento, exemplificaremos o uso de remédios 

emagrecedores, que é muito frequente, nos dias atuais, visto que teoricamente são ferramentas 

rápidas para se chegar a um corpo mais magro, livre de gorduras. Utilizar desse tipo de 

medicamento e obter o resultado esperado, não fará necessariamente, com que o sujeito 

adquira saúde e fique livre de alguma doença.  

 Para estudar uma certa doença é preciso saber as causas que levaram o sujeito a obter a 

enfermidade. Portanto, a saúde científica baseia-se mais nos estudos de doenças e suas causas 

do que na prevenção, entender como uma doença se desenvolve é o primeiro passo para que 

medidas preventivas possam ser estudadas e analisadas. Segundo Almeida Filho (2011) saúde 

se realiza do genótipo, na história de vida do sujeito e na relação do indivíduo com o meio. 

 Cobrar uma saúde de qualidade a todos os cidadãos constitui-se como uma tarefa não 

muito simples, principalmente quando ela não é oferecida pelo governo, que lhe é de 

obrigação proporcionar a toda população brasileira. Esse déficit é parcialmente suprido com 

projetos sociais, compostos muitas vezes por ONG's, que utilizam de práticas preventivas e de 

tratamentos a saúde, como mutirões realizados em lugares onde o acesso a saúde pública não 

chega em sua totalidade. 

 Mas, de uma forma geral, este capítulo abarcou uma pequena parte do contexto de 

saúde, esclarecendo e simplificando os caminhos pelo qual ela perpassa. Abrir um olhar sobre 

a passagem que a saúde enfrentou e ainda enfrenta é coloca-lá como um objeto que sempre 

estará em análise, sofrendo suas modificações, que de certo modo é preciso, para que cada vez 

mais ela possa encontrar-se e identificar-se. Discutir as diferentes concepções de saúde e 

analisá-las, como realizado neste estudo, modificou nosso olhar. Conseguimos compreender 

sobre qualidade de vida, por exemplo, que foi vinculada neste texto com a expressão "bem 

estar". Também sobre o discurso médico, pudemos conhecer suas limitações. 

 Para além do discurso científico, Almeida Filho (2011), temos o senso comum, que é 

vinculado constantemente a um corpo "aceito", aquele que é diariamente exposto nas redes 

midiáticas e na internet. Como um corpo com saúde sem o devido conhecimento, poderia 
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acontecer o contrário, pois as pessoas acabariam recorrendo a soluções rápidas, que nem 

sempre as levarão a um resultado esperado e consequentemente, poderá implicar em uma 

possível patologia. Enfim, problematizar o que é saúde foi um exercício que nos permitiu 

ampliar os horizontes.  
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3 PROCESSO SAÚDE - DOENÇA 

 

 A dimensão da doença, ao contrário da dor, é uma forma de se estar no mundo, 

estabelecendo com ele relações específicas: o indivíduo escolhe a doença como forma de 

expressão pessoal, ainda que em um nível não consciente, como afirmam Venâncio e Oliver 

(1999). No âmbito social a doença imbui-se com mais frequência no contexto de populações 

na esfera mais pobre, no sentido em que elas não possuem boas condições de moradia, de 

saneamento básico, de trabalho, dado que, vivem em situações precárias, e por conta disso e 

de demais fatores que, de acordo com (Riquinho e Gerhardt, 2011) relacionados ao individual 

e o coletivo adquirem as doenças com mais facilidade.  

 Em sua esfera biológica, a doença esta diretamente ligada à questão subjetiva do 

indivíduo, no que diz respeito a sua genética, ou seja, uma pré-disposição desta genética. 

Visto que, a doença no âmbito econômico está envolvida com a cultura em que este sujeito 

esta inserido, por exemplo, se no ambiente em que vive possui boas condições de vida, se a 

cidade possui uma boa estrutura física para abarcar uma população com condições financeiras 

suficiente para suprir diariamente as necessidades básicas. 

 O processo saúde-doença configura-se, assim, como um processo dinâmico, complexo 

e multidimensional por englobar dimensões biológicas, psicológicas, socioculturais, 

econômicas, ambientais, políticas, e, pode identificar-se por uma complexa inter-relação 

quando trata-se de saúde e doença de uma pessoa, de um grupo social ou de sociedades. Pode-

se notar que o conceito de saúde vem sofrendo mudanças, por ter sido definido como “estado 

de ausência de doenças”, sendo redefinido em 1948, pela Organização Mundial da Saúde, 

como “estado de completo bem-estar físico, mental e social”, passando de uma visão 

mecânica da saúde para uma visão abrangente e não estática do processo saúde-doença. 

 O processo saúde-doença, pode ser visto por diversos olhares, levando em 

consideração seu estado individual e coletivo (social) e assim caracterizando-a em diferentes 

formas e sentidos (Reis et al., 2010). A partir destas duas vertentes do processo saúde- 

doença, pode-se afirmar que ela sempre estará caminhando em dois campos, o da lógica da 

produção econômica e o da reprodução da vida, que são quase sempre alinhadas a uma 

reprodução, por parte de uma população leiga, que é classificada pelo não conhecimento 

(científico) e sim pelo popular obtido através do simbólico cultural, no sentido cultural de 

causalidade, em que a culpa da doença pode ser atribuída ao ser pertencente da doença. Mas 
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antes de aprofundar a saúde-doença pelo campo individual e coletivo, destacaremos como a 

concepção de doença foi construída.   

 Na biomedicina a doença seguiu algumas regras que constituem fundamentos do seu 

enfoque sobre o conhecimento. Nela, não se deve aceitar como verdade nada que não possa 

ser identificado como tal e cada dificuldade deve ser separada, examinada em tantas partes 

quanto sejam possíveis e que sejam requeridas para solucioná-las. Há uma condução do 

pensamento de forma ordenada, partindo do simples ao mais complexo e uma necessidade de 

efetuar uma revisão exaustiva dos diversos componentes de um argumento (Santos e Martins, 

2013). Nota-se que o corpo, nessa concepção biomédica, começa a ser visto de forma 

fragmentada, onde cada parte é estudada isoladamente e não em seu todo, preocupa-se mais 

como se tratar a doença, tecnicamente, e não com um olhar humano, que o abrange como um 

ser social. 

 Deve-se considerar que a doença sempre estará presente em algum momento de nossas 

vidas, é natural, somos humanos, assim como a felicidade, o amor, a paixão, a euforia, o 

sofrimento e a dor serão etapas vivenciadas ao longo da vida (Venâncio e Oliver,1999). O que 

distingue a doença dos demais sentimentos pode ser sua causalidade, não em um sentido 

individual, de causalidade do próprio sujeito, mas em seu contexto total. Analisando a doença 

através de um olhar central no sujeito, Venâncio e Oliver destacam: 

 

Se a doença implica ganhos, nem sempre reconhecidos, quase sempre ocultos, ela é 

também perda – perda das possibilidades do mundo e perda, especialmente, da 

liberdade de escolha. O doente está preso nos limites que a doença lhe impõe: a 

imagem sedutora do espelho mostra pouco a pouco sua rigidez, sua estreiteza de 

ação – para apresentar, enfim, o vazio do reflexo e a impossibilidade mesma do 

reflexo. É quando a morte – e não mais a vida – torna-se sedutora enquanto 
promessa de ausência de sofrimento (1999, p.22). 

 

 A doença começa a implicar diretamente na vida do doente, como uma força, onde ele 

começa a ser dominado e na formação de um sentimento de culpa, onde a doença seria fruto 

de alguma coisa feita pelo sujeito. Portanto, a morte, como traz Venâncio e Oliver (1999) é a 

ausência de significado, a impossibilidade de simbolização. Diante da morte, etapa final e 

incomunicável da existência, só há silêncio e imobilidade, na morte, tudo se desfaz. 

 Voltando ao saber leigo sobre saúde e doença, destacamos a importância do senso 

comum nesse saber, isto porque ele serve de base para compreender as práticas e as 

concepções socialmente construídas sobre saúde e doença. Nesse saber, a saúde e a doença 

caracterizam-se em uma vivência cotidiana e são considerados fenômenos totais, no sentido 

de estarem relacionados com todas as outras dimensões do social (Mauss apud Silva e Alves, 
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2011). Novamente aparece a responsabilização do indivíduo, no sentido de que implicam na 

experiência utilizada e a sua interpretação, na forma em que foram desenvolvidas ao longo de 

sua vida, como possível explicação para o fato da enfermidade ter apropriado-se do indivíduo. 

Ocorre assim, um falso moralismo, construído através desse pensamento predominantemente 

pré julgador, onde haveria uma suposta leviandade, que o sujeito teve com sua saúde, e é 

colocado como centro (culposo) de todo o seu estado atual. 

 Como elementos pertencentes da simbologia cultural da doença, a inveja e o mau-

olhado, são componentes não classificáveis em um diagnóstico, não podendo ser "curado" 

pelos médicos. Contudo, o diagnóstico das doenças se torna um item classificatório essencial 

para o tratamento das doenças e constrói uma diferenciação de suas causas. Definidas em 

categorias, elas se organizam em naturais, sobrenaturais, sociais ou individuais (Nunes apud 

Silva e Alves, 2011). Para todas elas há uma resposta positiva, no sentido de solução, e 

negativa, vista em um viés de não crença ou não solução, seguindo caminhos que extrapolam 

o campo médico tradicional. Assim, o sistema de cuidados leigos, populares e profissionais 

alternativos apoderam-se cada vez mais e ganham espaço na sociedade moderna, fazendo com 

que a medicina científica comece a repensar e a abrir mão de sua exclusividade (Silva, 2008; 

Alves, 2011). 

 Nota-se que, o saber leigo torna-se um saber que tem uma função organizativa, que 

reconhece a doença com sentidos e significados, a transmitindo, com o passar do tempo, à 

população, considerando que estas funcionam como depósitos de saberes desenvolvidos ao 

longo dos anos, e assim consolidando sua importância na sociedade. A grande diferença do 

saber leigo e do tradicional científico é que, o conhecimento científico ocorre em um espaço 

sistemático, factual e aproximadamente exato, enquanto o saber popular é qualificado como 

subjetivo, assistemático, valorativo e inexato. Com essa diferenciação, caracterizamos que na 

lógica do pensamento leigo a concepção de saúde é obtida como não-doença, se enquadrando 

no quadro cultural composto por valores de integração e competência social, evidenciando o 

trabalho e a família como elementos que apelam para uma responsabilidade moral e 

individual. 

 A saúde-doença colocada no aspecto leigo e cultural, destaca-se como uma visão de 

corpo-mente integradora de vários domínios da vida, que são constituídos por um mundo 

individual, social, cultural, natural e espiritual (Silva e Alves, 2011). Portanto, o saber leigo 

não se resume somente com a formação de uma concepção, ao contrário, se articula em 

diversos conhecimentos e crenças, para legitimar sua prática quotidiana. 
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 Evidenciada duas concepções de saúde-doença, visão da biomedicina e o saber leigo, 

esclarecer a saúde no campo individual e coletivo fará com que a concepção saúde-doença 

seja melhor observada e compreendida. 

 Como ponto de partida, entende-se a saúde coletiva como um lugar onde se realizam 

ações em diferentes organizações e instituições por diversos agentes (especializados ou não) 

dentro e fora do espaço reconhecido como “setor saúde”. Este espaço pode ser reconhecido e 

administrado pelo governo, que possui como referência o Sistema Único de Saúde (SUS) que 

tem por finalidade alterar a situação de desigualdade na assistência a saúde da população, 

tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de 

dinheiro sob qualquer hipótese (Brasil, 1988). Como dito no capítulo anterior, a saúde é 

direito de todos e cabe ao governo ofertá-lo gratuitamente.  

 Como papel principal, a saúde coletiva contempla campos de investigações e trabalha 

no desenvolvimento de atividades de investigação sobre o estado sanitário da população, a 

natureza das políticas de saúde, a relação entre os processos de trabalho e doenças e agravos, 

bem como as intervenções de grupos e classes sociais sobre a questão sanitária (Almeida 

Filho, 1998). Para adequar-se às grandes mudanças sofridas na detecção de novas doenças e 

nos novos tratamentos advindos ao longo dos anos, a saúde coletiva acaba por desenvolver 

determinadas práticas que a torna um objeto das necessidades sociais da saúde, tendo sempre 

que buscar novas alternativas de tratamento e atendimento a população. A saúde coletiva 

preocupa-se, então, com a saúde pública enquanto saúde do público, sejam indivíduos, grupos 

étnicos, gerações, classes sociais, populações. Contextualizando a saúde do público com a 

saúde coletiva, que o abarca. 

 A saúde individual, ao contrário da coletiva, tem como principal objeto de análise o 

indivíduo. Este é responsável pela sua saúde e qualquer enfermidade poderá ser de sua culpa. 

A culpabilização do sujeito se torna o foco, quando sua "saúde" é afetada (Silva e Alves, 

2011). A autonomia concedida ao sujeito acaba por ser a explicação de sua culpabilização, 

quando este se encontra em uma situação "não saudável" em algum momento de sua vida. 

Defende-se, assim, a responsabilização como categoria que supõe a possibilidade de escolhas 

dos indivíduos, onde ser saudável é uma escolha e não ser é uma consequência 

exclusivamente do indivíduo. 

 O governo, por sua vez, estabelece campanhas que trabalham e contemplam, de 

acordo com eles, novos hábitos saudáveis, como noções de higiene, alimentação e atividades 

físicas. Isso é transmitido através de programas preventivos instaurados no SUS, em escolas e 
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demais informativos. Isso significa que, as noções básicas de saúde e preventivas de possíveis 

doenças foram repassadas a sociedade e teoricamente absorvidas, o quê exime o governo e 

esses programas de serem omissos com a divulgação das informações. Nessa lógica, todo ser 

sabe o que lhe é saudável e o que não é, sendo autônomo de sua prática.  

 Contudo, um aspecto importante é esquecido, que é o contexto social em que cada 

população vive. Levar em consideração aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais é 

essencial para iniciar um assunto que evidencia a autonomia e a culpa do sujeito. Sabe-se que 

em uma sociedade multicultural como o Brasil, não se pode classificar uma sociedade pautada 

somente em uma visão cultural, econômica, política e social, e se assim for, formará uma 

visão excludente de grande parte da população. O que tem que se considerar são todos esses 

aspectos e trabalha-los de uma forma que seja contemplada pela grande maioria, assim como 

afirma Sposati: 

As lutas sociais demarcadas pela equidade trazem também novas marcas  

às políticas sociais de regulação social tardia. Não bastam respostas  

articuladas pelos setores sociais tradicionais: educação, saúde, assistência  

social, habitação etc. Elas precisam estar associadas a perspectivas  

intersetoriais e a atenção a grupos/segmentos sociais específicos. As 

políticas se tornam complexas pela multiplicidade que devem conter. Ao 

mesmo tempo em que a dimensão setorial fica insuficiente é ampliado o  

escopo difuso que também se particulariza em territórios. Todavia, são  

poucas as análises sobre a territorialização das políticas sociais. (Sposati,  

2002, p. 12). 

  

 Além da autonomia, a cidadania também é citada como fator primordial para a 

articulação desses programas com a população, sendo eles estruturados de acordo com as 

características de cada grupo social. 

 A contextualização da saúde individual e coletiva nos esclarece a cerca de sua 

influência no cotidiano da população, independente de sua classe social e econômica. 

Apresenta-se uma coesão social, especialmente em sua matriz cultural, levando o valor 

simbólico atribuído ao trabalho remetente à ideia de ser útil à sociedade e de inserção na 

cadeia produtiva (Riquinho e Gerhardt, 2011). 

 Fica claro que tal processo representa o conjunto de relações e variáveis que produz e 

condiciona o estado de saúde e doença de uma população, que se modifica nos diversos 

momentos históricos e do desenvolvimento científico da humanidade. Portanto, não é um 

conceito abstrato. Assim, a saúde deve ser entendida em sentido mais amplo, como 

componente da qualidade de vida e, assim, não é um bem de troca, mas um bem comum, um 

direito social, no sentido de que cada um e todos possam ter assegurado o exercício e a prática 

deste direito à saúde. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste estudo deixou para nós esclarecimentos acerca dos conceitos de 

saúde, mudando consideravelmente nosso pensamento inicial. Possibilitou-nos um 

entendimento diferenciado, menos preconceituoso e moralista abrindo um leque de 

conhecimento a respeito da temática em questão. Contribuiu para modificar nosso olhar a 

respeito da saúde, da doença e principalmente de que se trata de um processo. 

No decorrer do texto, mencionamos alguns conceitos que perpassavam por períodos 

históricos e buscamos com isso, relacionar com os autores citados, mecanismos ligados em 

esfera social, biomédica, biológica, econômica, ambiental, política e por fim, na saúde 

associada a doenças. No entanto, isso fez com que pensássemos sobre o quão importante são 

as análises feitas acerca do conceito de saúde para a sociedade, para que a definição da OMS: 

“ausência de doenças” possa ser questionada e repensada.  

A investigação de variados conceitos de saúde, mostrou que essa temática extrapola as 

questões de ordem biologicista, e permitiu compreendermos a saúde como uma concepção 

atrelada a condições de moradia, de alimentação, de saneamento básico entre outros, ou seja, 

conectado a vida dos sujeitos. Podemos pensar assim, em uma saúde integral, onde o 

indivíduo, no decorrer da sua vida, irá passar por situações onde a doença possivelmente irá 

afetá-lo (Venâncio e Oliver, 1999). 

Concluímos com isto que, a saúde não é somente um estado humano livre de alguma 

doença, mas sim, um mecanismo que abrange e é constituído por fatores interligados que 

fazem parte da vida humana. Entender a saúde e a doença como um processo pode contribuir 

para minimizar angústia, dor e sofrimento.  

Este estudo foi esclarecedor para nós enquanto aprendizes que somos, pois víamos a 

necessidade de estudar mais profundamente a saúde. Compreender o processo saúde-doença, 

como já frisamos acima, é fundamental para lidar com o sofrimento inerente a vida. Pela 

compreensão de que elas fazem parte de nossas vidas e que não podemos nos render nem nos 

tornar refém de uma busca insaciada pela saúde. 

Estamos convictas, assim como Almeida Filho (2011), de que a participação 

organizada dos grupos sociais, bem como o reconhecimento e o estímulo às iniciativas 

comunitárias, radicadas na solidariedade, constituem possibilidades de redefinição de relações 

sociais que poderão auxiliar na redução do sofrimento humano e ampliação das possibilidades 

de uma vida com menos iniqüidade. 
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