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Desenvolvimento do conceito de saúde e doença

A história da saúde e da doença é, desde os tempos mais
longínquos, uma história de construções de significações
sobre a natureza, as funções e a estrutura do corpo e ainda
sobre as relações corpo-espírito e pessoa-ambiente.
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O conceito de Saúde se alterou ao longo do tempo.
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Primeiramente, saúde era entendida como sendo
o estado de ausência de doença, tendo o médico, como
agente, atuando em um hospital.

Neste modelo, o centro das atenções era a
patologia em si.

O controle da sua evolução e o retorno ao estado
de não doença eram os objetivos de todas as
atividades.
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Com o desenvolvimento de novas habilidades e
conhecimentos, a Medicina foi se fragmentando,
dando origem e espaço para outros profissionais de
saúde.
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Aos aspectos físicos,
ou biológicos, foram sendo
agregados os psicológicos e
os sociais, igualmente
reconhecidos como causas
de doenças.
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Na atualidade, entende-se por saúde, a o estado de
completo bem estar físico, mental e social e não somente
a ausência de doenças. Tal conceito é reconhecido tanto
pela ONU quanto pela OMS.
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O grande avanço que esta nova
definição trouxe para a
compreensão do fenômeno saúde, a
visão ainda era estática. A
introdução da noção de que a saúde
é um processo continuado e
interdependente de preservação da
vida, criou uma nova dimensão
social.
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A saúde passou a ser, também, um critério de cidadania.

Assim, todos os cidadãos tem direitos, mas são
igualmente responsáveis pela sua manutenção.

A saúde, dentro deste enfoque, ocorre e é consequência
de ações realizadas em toda a sociedade.
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Isto não exime o Estado, o médico e outros
profissionais de saúde de suas responsabilidades, mas
agrega uma variável fundamental de respeito ao
indivíduo, doente ou sadio, através do compromisso
social solidário na consecução do objetivo maior de
garantir condições dignas de vida a cada ser humano.

Este modo de entender a saúde abrange aspectos
individuais e coletivos, envolvendo questões ambientais
e sociais.
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