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APRESENTAÇÃO DO MÓDULO

Prezado especializando,

O tema central deste módulo é o que está expresso em seu 
título: Políticas de saúde e acesso aos medicamentos. Entretanto, 
optamos por iniciá-lo apresentando outras questões que, em um 
primeiro momento, poderão até parecer desconexas com o tema 
central. A razão para isso é que essas questões, além de influírem 
diretamente na definição das políticas públicas para a área, também 
estão relacionadas ao nosso trabalho como farmacêuticos do SUS, 
embora, na maior parte do tempo, nem nos demos conta disso.

Para começarmos a pensar sobre o assunto, fazemos uma 
provocação: Se somos “profissionais de saúde”, por que nossa 
formação e nossa prática estão focadas na doença? Não deveríamos 
então ser chamados de “profissionais da doença”?

O foco na doença é uma “herança” que recebemos de uma 
determinada concepção de saúde que se tornou fortemente 
predominante a partir do século XIX.  

A importância de se conhecer o modo como se concebe a saúde 
é que ele determina desde a nossa prática até a organização dos 
serviços e a definição das políticas para o setor. Por isso, iniciaremos o 
módulo refletindo sobre as diversas formas de ver a mesma realidade.

À luz dessa discussão, passaremos, então, a apresentar as trajetórias 
percorridas para a construção do SUS e da assistência farmacêutica, 
até o momento, no intuito de que possamos explorar ao máximo as 
potencialidades desse sistema para a efetivação de uma sociedade 
mais justa.

É preciso sempre lembrar que tanto o SUS quanto a assistência 
farmacêutica não são “entes” concluídos e estanques. Ao contrário, 
ambos resultam de processos dinâmicos, complexos e ainda em 
andamento. Nesse sentido, a sua participação, com suas dúvidas 
e experiências, será fundamental para construirmos um novo 
conhecimento e novas práticas. Você talvez já tenha percebido que, 
neste Curso, não estamos partindo da premissa de que “o professor 
sabe tudo e o estudante nada”. Ao contrário, temos plena consciência 
de que o “mundo acadêmico”, muitas vezes, não consegue acompanhar 
a dinâmica do SUS. A própria construção dos materiais didáticos 
tem nos mostrado o quanto ainda precisamos aprender. Em nossas 



discussões internas, percebemos a debilidade teórica sobre muitos 
aspectos da prática farmacêutica no SUS. Por isso, vemos neste Curso 
uma oportunidade única de crescermos individual e coletivamente, bem 
como de fazermos crescer o conhecimento, tanto quanto a qualidade 
do ensino e dos serviços relacionados à assistência farmacêutica.

Vamos, então, prosseguir em nosso caminho!

Objetivos gerais de aprendizagem

•	 Contribuir com a formação do farmacêutico do SUS, fornecendo 
elementos que favoreçam a sua compreensão sobre o seu 
entorno profissional. 

•	 Instigar o profissional farmacêutico a refletir criticamente e a 
intervir positivamente sobre seu entorno profissional. 

•	 Possibilitar ao especializando reconhecer o SUS como um 
processo dinâmico, resultante da tensão entre posicionamentos 
políticos, valores éticos e conhecimento técnico-científico, 
assentados sobre diferentes concepções de saúde e cidadania. 

•	 Conhecer a atual configuração do SUS e suas possibilidades de 
intervenção.

Carga horária: 60 horas.

Unidades:

Unidade 1:  Diferentes concepções sobre saúde e sua influência 
nas práticas de saúde

Unidade 2: Estado e cidadania

Unidade 3: Políticas de saúde, atenção primária à saúde e a 
gestão da assistência farmacêutica

Unidade 4: O acesso aos medicamentos no sistema público 
brasileiro e a construção da assistência farmacêutica

Unidade 5: Políticas de saúde para a inserção da fitoterapia e da 
homeopatia no SUS.
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UNIDADE 1 – DIFERENTES CONCEPÇÕES SOBRE 
SAÚDE E SUA INFLUÊNCIA NAS PRÁTICAS DE 
SAÚDE

Ementa da Unidade

•	 Formas de interpretar a construção do conhecimento e suas 
consequências no ensino e nas práticas de saúde. 

•	 Concepções e práticas de saúde. 

•	 Apresentação de modelos para compreender e agir na saúde: o 
modelo biomédico e a determinação social da doença.

Carga horária da unidade: 5 horas.

Objetivos específicos de aprendizagem 

•	 Identificar as formas de se compreender como ocorre a 
construção do conhecimento;

•	 Identificar diferentes concepções de saúde;

•	 Correlacionar diferentes concepções de saúde com as práticas 
em saúde em seu entorno;

•	 Identificar as principais características do modelo biomédico e da 
determinação social da saúde; 

•	 Relacionar as diferentes concepções e práticas em saúde com o 
uso de medicamentos.

Apresentação

Nesta unidade discutiremos como a forma de conceber o mundo e 
a construção do conhecimento afetam nosso olhar sobre a saúde. 
Discutiremos, ainda, como ocorre a relação entre as concepções e 
as práticas de saúde e de que forma os modelos biomédico e da 
determinação social da saúde influenciaram nossa concepção, a 
produção do conhecimento e as práticas em saúde, incluindo sua 
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relação com os medicamentos. Vamos refletir sobre todas as questões 
de forma contextualizada, e, então, você perceberá que a nossa 
prática sempre está fundamentada em uma concepção, embora 
outras possam estar presentes entre os profissionais da saúde, 
gestores públicos e até mesmo a população. Precisamos entendê-
las, reconhecer o que faz com que prevaleçam e compreender a 
consequência de cada uma delas, se quisermos melhorar as nossas 
práticas.

Conteudistas responsáveis: 

Marco Aurélio Da Ros
Marta Verdi

Rosana Isabel dos Santos

Conteudista de referência: 

Marta Verdi

Conteudistas de gestão: 

Silvana Nair Leite 
Maria do Carmo Lessa Guimarães
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ENTRANDO NO ASSUNTO

Contextualizando

Na gestão, não podemos desconsiderar a existência de mais 
de uma forma de ver a mesma coisa. Isso é tão importante que 
devemos preparar nosso olhar para enxergar a complexidade da 
saúde e do cuidado. É próprio da gestão saber aonde se quer 
chegar. As concepções e contradições próprias dos processos 
sociais determinam, em parte, essa definição. Tenha em mente que, 
embora muitas ideias provenham do passado, nosso presente foi e é 
determinado por elas, não como uma questão de recusar o passado, 
mas de assumir novos comportamentos, mais condizentes com a 
realidade atual. Aprenda como usar esse conhecimento para moldar 
suas habilidades de gestão, transformando-se em um profissional de 
saúde atuante e capaz de mudar a realidade que estiver insatisfatória.

Reflexão

Você já reparou que não há uma única forma de se considerar o que é 

saúde?

Para uns, saúde é o antônimo de doença, para outros é sentir-se 
bem. Alguns podem achar que ela só depende do comportamento 
do próprio indivíduo, enquanto que outros podem achar que ela 
resulta da “vontade de Deus” etc.

Veja o que Moacyr Scliar diz sobre isso: 

(...) saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da 
época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores individuais, dependerá de 
concepções científicas, religiosas, filosóficas. O mesmo, aliás, pode ser dito das 
doenças. Aquilo que é considerado doença varia muito (SCLIAR, 2007, p.30).

Link

Para saber mais sobre Moacyr Scliar, médico e escritor gaúcho, 

especialista em saúde pública, acesse: http://pt.wikipedia.org/wiki/

Moacyr_Scliar 
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E qual a importância disso?

A postura de qualquer ser humano em relação à saúde é consequência 
de sua concepção sobre a mesma. Por exemplo: para aqueles que 
a consideram como a ausência de doenças, o foco será em atitudes 
preventivas e/ou curativas; para aqueles que a consideram “a vontade 
de Deus”, maior importância será dada a rezas e ao comportamento 
recomendado pela sua religião.

Isso também vale para nós, profissionais de saúde, pois, mesmo de 
forma inconsciente, a concepção que temos sobre a saúde determina 
a nossa prática e influi na organização dos serviços e na definição 
das políticas para o setor.

Então, podemos nos perguntar: conhecendo as várias concepções 
sobre saúde temos mais chances de reconhecê-las em nosso dia a dia, 
transformando-as, quando necessário ao melhoramento dos serviços?

Isso mesmo! Essa é a razão pela qual o conteúdo desta unidade está 
presente no Curso!

Lição 1 - Duas formas de interpretar a construção do conhecimento

Ao estudar esta lição, você se tornará capaz de identificar as formas 
de se compreender como ocorre a construção do conhecimento e 
suas consequências para a prática em saúde. Acompanhe. 

Todas as sociedades humanas se caracterizam pelo seu esforço 
em tentar compreender o mundo que as cerca. Disso resultam as 
diferentes concepções de mundo as quais podem buscar a sua 
fundamentação em tipos distintos de conhecimento. As explicações 
religiosas para a origem e o funcionamento do mundo são as mais 
antigas que conhecemos. Convivendo com elas, temos, atualmente, 
várias outras, dentre elas a científica.

O mesmo também ocorre em relação à saúde. As benzeduras e 
as rezas são exemplos de práticas orais, com ou sem a utilização 
de elementos simbólicos, sustentadas por tradições culturais e/ou 
religiosas. O uso popular de plantas com fins medicinais exemplifica 



Unidade 1 - Diferentes concepções sobre saúde e sua influência nas práticas de saúde 13

uma prática baseada no conhecimento leigo, aquele que todos nós 
desenvolvemos no decorrer de nossas vidas, pela nossa observação 
e experiência. A medicina oficial busca no conhecimento científico as 
explicações para a sua prática.

Reflexão

Isso remete a uma questão filosófica muito antiga que pode ser 

formulada como: É possível conhecer a realidade? O que percebemos 

do mundo corresponde exatamente ao mundo real? 

Das várias respostas já formuladas, apresentamos, no esquema 
a seguir, apenas duas que, além de antagônicas, caracterizam as 
principais correntes filosóficas presentes no meio acadêmico de hoje, 
o Positivismo e o Construtivismo. Acompanhe.

Positivismo

O método científico, baseado 
no empirismo e na experimen-
tação, nos possibilita “desco-
brir” as leis que regem o 
mundo. Ou seja, nos possibilita 
“ver” a realidade tal qual ela é.

Construtivismo

Não é possível conhecer a 
realidade tal qual ela realmente 
é. O que é possível conhecer é 
uma aproximação da verdade, 
que nada mais é do que uma 
forma de interpretar o que se 
passa ao nosso redor. Essa 
interpretação é uma construção 
(invenção) humana, produto da 
interação do sujeito com seu 
próprio meio. É, portanto, 
influenciada pelo meio.

Figura 1- Positivismo e construtivismo.
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O Positivismo, desenvolvido em meados do século XIX, defende 
que o único conhecimento verdadeiro é o obtido por meio do 
método científico, o qual deve basear-se em observações e na 
experimentação (empirismo). Baseia-se no método cartesiano que 
preconiza decompor o que se deseja conhecer em partes isoladas, 
ou seja, propõe fragmentar, dividir o objeto de estudo a fim de melhor 
entender, compreender, estudar, questionar, analisar, criticar o todo, 
o sistema. O cientista deve ser “neutro”, isto é, totalmente isento de 
interferências como o credo ou os pré-julgamentos, de modo que sua 
percepção sensorial, sua experiência com o objeto ou fato observado 
traduza o que esse objeto ou fato realmente são. A reprodutibilidade 
dos resultados, demonstrada estatisticamente como evidência, 
permitiria descobrir1 as leis universais e, dessa forma, possibilitaria o 
seu domínio técnico. 

Nesse sentido, o Positivismo também se caracteriza pela  crença no 
crescimento contínuo e cumulativo do conhecimento. Essa corrente 
de pensamento permanece até hoje como uma das mais fortes no 
meio acadêmico.

Em contraponto ao Positivismo, surgiram, a partir do século XX, 
correntes de pensamento, tratadas aqui indistintamente como 
Construtivistas, que contestam a possibilidade de se conhecer os 
objetos ou fatos exatamente como eles ocorrem na realidade. Melhor 
dizendo: para os construtivistas, aquilo que penso conhecer é, de 
fato, o que os meus “óculos” me permitem ver, sentir, compreender 
ou interpretar. E, por sua vez, esses “óculos” são o resultado da 
educação que tive (e de suas particularidades do país, região, cidade, 
escola, família em que vivo); da forma como se organiza a sociedade 
onde vivo (tribal, fascista, democrata); dos conhecimentos a que tive 
acesso; da influência religiosa etc. Ou seja, para o Construtivismo, o 
conhecimento, mesmo o científico, nunca retratará “a realidade em 
si”, mas tão somente o que o observador consegue perceber dela. 
A “neutralidade científica” não é possível de ser alcançada, já que 
sempre estarão presentes elementos sociais e culturais, influenciando 
o próprio pesquisador e a consequente construção do conhecimento.

As ilusões óticas apresentadas pela Gestalt (área da Psicologia) 
servem para exemplificar como uma mesma “realidade” pode ser 
vista de forma diferente. Observe a figura a seguir.

Literalmente, “tirar a 
cobertura”. Ou seja,  o 

método científico permitiria 
que se “visse” a própria 

realidade.

1
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O que você vê?

O número 13 ou a Letra B?

E nas sequências abaixo?

Esta imagem:

Representa o mesmo que esta?

Figura 2 - Exemplos “clássicos da Gestalt” usados para demonstrar como diferentes interpretações de uma mesma 

situação são possíveis.

Fonte: Adaptação dos autores.

Observando-as nos dois contextos nos parece uma obviedade! Mas, em 
geral, nossos “óculos” só nos permitem observar a partir de um único 
contexto, nos fazendo ver de uma determinada forma. A esses “óculos”, 
que nos fazem ver de uma ou outra forma, há autores que chamam de 
“paradigma” (KUHN, 2003) ou “estilo de pensamento” (FLECK, 1986).

Link

Assista ao vídeo disponibilizado em www.youtube.com/

watch?v=_4B5592kEe8. Ele é parte do filme O Ponto de Mutação, 

baseado no livro de mesmo título, de Fritjof Capra, publicado em 1983. 

Reflexão

Reflita sobre o quanto sua formação faz você pensar na saúde como as 

“partes do relógio” e se isso lhe traz dificuldades na prática. 
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Vamos retomar algumas questões-chave para o processo gerencial? 

Vimos que, na construção da gestão no dia a dia, são exigidos alguns 

requisitos para sua realização. Nas palavras de Matus, essa realização se 

dá por um triângulo composto por um projeto claro (o propósito, aonde se 

quer chegar); ter capacidade de governar (contar com diversos recursos 

que viabilizem as realizações); e obter a governabilidade do sistema (ter 

sustentação para o próprio processo de gestão e as realizações). 

Os requisitos necessários para a realização do triângulo (do processo 

gerencial em si) envolvem: flexibilidade, negociação, trabalho em equipe, 

participação real e efetiva de profissionais e de usuários no processo, 

escuta qualificada, estabelecimento de alianças. Essas são habilidades 

que os gestores precisam desenvolver no seu cotidiano, constituem 

formas de fazer o seu trabalho, atitudes adequadas para alcançar os 

objetivos do processo de gestão...

Fazendo uma aproximação desses requisitos com os caminhos de 

pensamento fundamentados nas duas principais correntes filosóficas 

apresentadas nesta lição, o Positivismo e o Construtivismo, logo podemos 

ponderar o quanto a corrente adotada pelo gestor (não apenas enquanto 

discursos, mas no fundamento mesmo de sua forma de ver o mundo) 

vai definir o seu potencial para desenvolver seu papel de liderança na 

condução alicerçada, sustentável e designada ao bem comum. 

Portanto, a formação deste gestor que esperamos ter no SUS passa, 

obrigatoriamente, pela tomada de consciência sobre as diversidades e sobre 

a fragilidade de qualquer definição do que é “a” verdade, “o” certo ou errado.

Como fazer isso? Questionar a si mesmo, as suas verdades, as suas 

crenças. E praticar constantemente, diariamente, a escuta: ouvir as 

verdades dos outros, os anseios, as soluções; buscar compreender o 

seu papel e o do outro, e o de todos juntos. Enfim, praticar a gestão 

participativa, coletiva, plural.
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Lição 2 - Diferentes concepções sobre saúde

Ao concluir esta etapa de aprendizado, você estará apto a 
identificar diferentes concepções de saúde e correlacionar diferentes 
concepções de saúde com as práticas em saúde no seu entorno. 

Conceitos de saúde ou concepções sobre saúde?

Sem pretender entrar em discussões filosóficas aprofundadas, 
iniciamos esta lição com um breve comentário a respeito de alguns 
vocábulos e expressões que podem ser encontrados na literatura da 
área e que, por serem muito próximos, mas não sinônimos, podem 
gerar dúvidas ou confusões. Veja o exemplo no destaque a seguir.

O conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, política e 

cultural. (...)

No Oriente, a concepção de saúde e de doença seguia, e segue, um rumo 

diferente, mas de certa forma análogo ao da concepção hipocrática. 

(SCLIAR, 2007)

Vemos que os termos concepção e conceito são muito próximos, 
podendo aparecer concomitante em um mesmo texto. Isso porque 
ambos podem significar ideia, opinião (ou mesmo crença) sobre a 
realidade ou uma parte dela.

Ambos provêm do latim (conceptus e conceptione). O sufixo –ção 
(–tione) significa ação ou o resultado dela. 

Link

Para saber mais sobre o assunto, acesse: www.ciberduvidas.com/

pergunta.php?id=29197

Concepção, além de ser o mesmo que conceito, pode significar 
também a faculdade (capacidade) de se produzir conceitos 
(KOOGAN; HOUAISS, 1995), de se compreender. Assim, a 
concepção, enquanto ação, é dinâmica, processual, sujeita a 
interferências externas (inclusive de outros conceitos) que, por sua 
vez, vão se refletir em seu “resultado”, no caso, a enunciação de um 
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novo conceito e/ou no estabelecimento de determinadas práticas. 
Isso também quer dizer que, para se compreender um conceito 
enunciado, como o da Organização Mundial da Saúde (OMS)2, por 
exemplo, é necessário relacioná-lo ao contexto no qual foi produzido, 
o qual nos dará “dicas” sobre as ideias, opiniões e crenças que podem 
ter influenciado em sua construção ou no que se queira promover.

Estilos de pensamento

CONCEPÇÃO PRÁTICA

Conceito

Produção de conceito

Figura 3 - Representação esquemática sobre os significados de “concepção” e sua influência sobre a prática, 

sendo todo processo influenciado por um determinado “estilo de pensamento”.

Algumas vezes, para sumarizar as características e as consequências 
de uma determinada concepção de saúde, pode-se encontrar o 
termo “modelo”, como em “modelo de atenção à saúde” ou “modelo 
assistencial”. Modelo é uma representação (descritiva, gráfica, 
analógica, matemática etc.) de uma parte da natureza (a organização 
da matéria, a reprodução da vida, o universo) ou de algo construído 
pelo homem (uma máquina, um processo de produção, uma forma 
de enfrentar um problema), na qual se procura incluir os elementos 
considerados de maior relevância para explicar, compreender, 
analisar, prever e atuar sobre o funcionamento do que está sendo 
representado. São exemplos de modelos científicos o modelo do 
átomo e o da molécula de DNA. 

Em relação ao que está sendo tratado nesta unidade, a menção 
a um modelo faz referência às características e às consequências 
de uma determinada concepção sobre saúde. Assim, quando 
se fala em “modelo biomédico”, por exemplo, está se referindo a 
uma concepção na qual a doença, em seus aspectos biológicos, 
é o elemento chave para a saúde (o que corresponde ao conceito 
de “saúde é a ausência de doenças”), tanto da perspectiva do 

De acordo com a OMS, 
saúde é um estado de 

completo bem-estar físico, 
mental e social, e não 
apenas a ausência de 

doenças.

2
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conhecimento, quanto da ação. No extremo desse modelo, quanto 
mais especializados o conhecimento e a ação, mais “perfeita” seria 
a saúde. Algumas das consequências são o ensino, a pesquisa e a 
oferta/organização dos serviços voltados mais à doença do que ao 
doente, atuando somente sobre os aspectos biológicos do adoecer 
e desconsiderando os psicológicos, sociais e econômicos. 

Concepções e práticas de saúde

Aqui serão apresentadas algumas das principais concepções de 
saúde já formuladas no mundo ocidental. Seguindo a perspectiva 
construtivista, consideramos que as concepções resultam do 
conhecimento disponível o qual, por sua vez, é resultado da interação 
dos indivíduos com o meio que os cerca, onde circulam valores 
(morais, religiosos, políticos e culturais) que possibilitarão, facilitarão 
e mesmo reconhecerão apenas alguns conhecimentos.

Concepção
racional

Concepção
cartesiana

Concepção
social

Concepções
pagãs e cristãs Teorias dos miasmas e do contágio

Concepção
biológica

ANTIGUIDADE IDADE MÉDIA IDADE MODERNA IDADE CONTEMPORÂNEA
Alta

476 1000 1200 1453 1789

Clássica Tardia

Concepção
mágico-religiosa

Figura 4 - Concepções e práticas de saúde no tempo
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Concepção mágico-religiosa

De acordo com Hegenberg (1998) e Scliar (2007), esta concepção é 
típica em sociedades primitivas e se caracteriza pela ideia de que a 
doença é externa ao corpo do indivíduo, sendo nele introduzida (ou 
dele se apoderando) em decorrência de atos mágicos, da quebra 
de tabus (pecados), de uma maldição e/ou da vontade divina. 
Portanto, as práticas se sustentam no sobrenatural, mesmo quando 
nos parecem embasadas em outra lógica. Rosen (1994, p.32) 
apresenta um exemplo onde  o asseio corporal pode estar associado 
à necessidade de se apresentar “puro aos olhos dos deuses, e não 
por razões higiênicas”.

Concepção racional

Vamos chamar assim a concepção que começou a tomar forma 
com os gregos antigos, passou por um período de esquecimento 
(em grande parte da a Idade Média,  na Europa ocidental), voltando 
com “novas roupagens” a partir do Renascimento (concepções 
cartesiana, social e biológica).

Os gregos da antiguidade, apesar de consagrarem algumas 
divindades à saúde3, buscaram uma forma racional de ver as 
doenças e a medicina. 

Partindo da concepção dos gregos de que a Natureza resulta 
da combinação de quatro elementos - ar, fogo, terra e água -, 
Hipócrates4 (460-377 a.C.) desenvolveu a concepção humoral: no 
corpo, a saúde resultaria do equilíbrio de quatro fluidos (humores) 
correspondentes - sangue, bile amarela, bile preta e fleuma. 

A doença nada mais seria que a desorganização ou o desequilíbrio entre 
os humores provocada pelos elementos (dentre os quais, a água e o ar) 
e a terapêutica devia eliminar ou se contrapor5 ao humor em excesso. 

Outros aspectos considerados, particularmente em relação às 
doenças endêmicas, eram o clima, o solo e o modo de vida (no qual 
estavam incluídos os exercícios e o descanso). 

Na mitologia, Esculápio, 
filho de Apolo e Artemis, era 
médico e, por isso, adorado 

em templos próximos de 
fontes de águas minerais 

onde sacerdotes realizavam 
preces e recomendavam 
sacrifícios aos pacientes. 

Alcançada a melhora, eram 
ofertadas reproduções das 

partes do corpo atingido 
(HEGENBERG, 1998). A Sala 

das Promessas, no Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
de Aparecida, ilustra como 

essa prática permanece até 
os nossos dias (imagens 

podem ser vistas em www.
a12.com/santuario/pastoral/

sala_das_promessas.asp).

3

Considerado o “Pai da 
Medicina”.  Os escritos a 

ele atribuídos formaram o 
corpo do ensino médico, 

posteriormente aperfeiçoado 
por Galeno (131-201) até o 

final do século XVIII.

4

A ideia de contraposição é a 
base terapêutica da alopatia:  

“Contraria contrariis 
curantur”,  oposto ao 

“Similia similibus curantur” 
(semelhantes são curados 

por semelhantes), base 
terapêutica da homeopatia. 

Para uma inflamação, um 
anti-inflamatório, para a 

febre, um antitérmico etc.

5
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Rosen (1994) chama a atenção para os termos endêmico e epidêmico, 

presentes em uma das obras atribuídas a Hipócrates, Ares, Águas e 
Lugares, que exemplificam a preocupação com a observação empírica e 

com a prevenção da doença. Vejam que atual!

Cabe dizer que somente a aristocracia tinha condições de seguir 
tais recomendações, muito embora a drenagem e a água fossem 
supridas pelos serviços públicos. A preocupação com a saúde e o 
bem-estar nas cidades foi mantida na Roma Antiga, que aperfeiçoou a 
engenharia e a administração pública, de forma a manter um elevado 
padrão de higiene. Foram construídos, em suas cidades, aquedutos, 
sistemas de esgotos, instalações sanitárias e banhos públicos. 
Atualmente, a preocupação constante com o ambiente urbano e as 
consequências sobre a saúde, principalmente nas cidades grandes, 
exemplifica a atualidade do pensamento romano.

Concepções pagãs e cristãs

De certa forma, pode-se dizer que as concepções de saúde no 
Feudalismo (cujo apogeu ocorreu por volta do século XIII) retrocederam 
a das sociedades primitivas, já que associavam doença a crenças 
pagãs ou religiosas e buscavam o alívio das mesmas por meio de 
rituais, preces e na invocação de santos6. O cristianismo via o 
adoecimento como uma punição pelo pecado ou como resultado da 
possessão pelo diabo ou da feitiçaria. Não é por acaso que as ordens 
religiosas se incumbiam do papel de cuidar dos doentes.

Até mesmo o conceito de contágio procede do Velho Testamento, 
de acordo com Rosen (1994, p. 59): “em todo o mundo antigo (...) se 
considerava contagiosa a impureza espiritual”. Ser portador da lepra 
(uma das pragas que se abateram na Europa medieval) equivalia 
a uma sentença de “impuro” e uma condenação a um severo 
isolamento7 para o resto de sua vida. 

Outra praga que assolou a Europa naquele período foi a Peste Negra, 
também interpretada como sinal da ira divina. Além das orações e 
das penitências como recurso para a salvação, foi estabelecida a 
obrigatoriedade da notificação dos casos às autoridades municipais, 
as quais providenciavam alimentos aos isolados. O isolamento 
passou a ser estendido a todos os que tivessem tido contato com o 
doente. Em casos suspeitos, as pessoas deviam ser observadas por 
um período específico até que se certificasse a ausência da doença. 

As manifestações religiosas 
e pagãs, inclusive 
simultaneamente, como 
no sincretismo religioso 
brasileiro, invocando 
a proteção à saúde 
demonstram a permanência 
dessas concepções entre nós.

6

Foram criados leprosários 
isolados das cidades, a 
partir do século VI. No início 
do século XIII já existiam 
cerca de dezenove mil em 
toda a Europa. O isolamento 
é uma prática ainda 
utilizada, embora sob outra 
racionalidade.

7
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Era o sistema de quarentena8, também justificado, pelo menos em 
parte, por concepções religiosas.

Concepção cartesiana – a ciência na definição de saúde e doença

O Renascimento (aproximadamente séculos XIII a XVII) marca o ponto 
de transição do período medieval/feudal, para o mundo moderno/
capitalista. Seu ideal humanista9 vai influenciar profundamente as 
ciências e as concepções de saúde. 

Até o século XVIII não havia muita diferenciação entre as ciências 
ditas naturais (Física, Química, Biologia e até mesmo a Matemática), 
as quais ganharam um grande impulso durante o Renascimento 
(particularmente a Física). É o período em que ocorreu a revolução 
científica (século XV a XVII) caracterizada pela separação entre 
Filosofia (e Teologia) e ciência, com os trabalhos de Galileu (1564-
1642) e Descartes (1596-1650), os quais procuraram estabelecer 
métodos, conceitos e objetos de estudo, a partir da experimentação 
e do modelo da linguagem matemática.

O desenvolvimento da mecânica influenciou na compreensão sobre o 
corpo, que passou a ser visto como uma máquina. Como resultado, 
os estudos sobre anatomia ganharam maior relevância e a concepção 
humoral foi sendo substituída pela concepção de que nos órgãos (as 
peças da máquina) é que deveria estar localizada a doença10.

Nesse período também ocorreu o crescimento das cidades em 
tamanho e número, possibilitando o aparecimento de uma nova 
classe social (classe média ou burguesia) e, com ela, uma nova 
noção de riqueza – a riqueza mercantil, não mais fundada na 
terra, mas no dinheiro. O desenvolvimento da economia monetária 
também possibilitou o crescimento da estatística e, na área médica, 
da epidemiologia. A ciência passou a ser vista como a base do 
conhecimento; e a tecnologia, como fonte de riqueza.

Teorias dos miasmas e do contágio

De acordo com Rosen (1994), mesmo com toda a inovação nos 
conhecimentos, no período renascentista, as condições gerais da 
saúde não foram beneficiadas. As pestes continuaram dizimando 
populações e impedindo o desenvolvimento de muitas regiões. Em 
relação às doenças endêmicas, coexistiam duas concepções que, 
aliás, perduraram até o século XIX: a miasmática e a do contágio. A 
primeira considerava que vapores nocivos, provenientes de matéria 
em decomposição (os miasmas), se propagariam pelo ar provocando 
doenças. 

Havia a crença de que no 
quadragésimo dia ocorria a 
separação entre as formas 

agudas e crônicas das 
doenças. Episódios bíblicos 

descritos com a duração 
de quarenta dias, como o 
dilúvio, além de crenças 

provenientes da alquimia 
(seriam necessários quarenta 

dias para ocorrer certas 
transmutações) também 

devem ter contribuído para 
o estabelecimento desse 

período.

8

Apregoa que o homem 
e a razão devem ser 

priorizados e não mais as 
explicações sobrenaturais, 

as autoridades e os cânones 
religiosos.

9

Outra visão surge com 
Paracelso (1493-1541), o 

qual definiu as doenças como 
resultado de agentes externos 

ao organismo. Em sua 
“versão química” da teoria 

humoral, procurava encontrar 
o equilíbrio dos minerais 
que afirmava comporem 

os líquidos corporais e 
acreditava no poder de 

cura dos venenos (e outras 
substâncias), desde que na 
dose correta. Dessa forma, 

foi pioneiro ao empregar 
substâncias químicas para 

fins medicinais.

10
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Mesmo com a utilização do microscópio para a observação de 
materiais biológicos, no século XVII11, os “pequenos animais” 
observados eram considerados produtos e não a causa de doenças. 

A teoria dos miasmas, conforme relatou Rosen (1994, p. 212), 
predominou também até quase o final do século XIX por razões de 
interesse político-econômico: o liberalismo do período, contrário à 
interferência do Estado, não aceitava as medidas preconizadas 
pelos defensores da teoria do contágio (como a quarentena) que 
implicassem em perdas financeiras e redução nos negócios. Só 
no final do século XIX, mesmo com a teoria dos miasmas, foram 
tomadas medidas sanitárias em relação aos espaços públicos, pois 
se tornara evidente que não fazer nada repercutia em perdas ainda 
maiores aos empresários.

A nova teoria do contágio12, formulada por Girolamo Fracastoro (1478-
1553), dizia que as doenças epidêmicas resultavam da transmissão 
de diminutos agentes infecciosos, as seminarias (sementes), por meio 
do contato direto pessoa a pessoa, por meio de agentes indiretos ou 
pelo ar. As sementes, além de se reproduzirem, poderiam alterar os 
humores corporais, instalando, em consequência, a infecção. 

Concepção social

Há que se fazer uma distinção aqui entre duas motivações diferentes 
que contribuíram para a concepção social de saúde. A primeira 
diz respeito à percepção de que o Estado ganharia investindo na 
saúde do povo, e a outra parte de um sentimento de justiça frente às 
desigualdades sociais. Vamos à primeira. Acompanhe.

No período mercantilista13, ocorre uma importante inovação em 
relação à concepção de saúde, por meio dos “óculos” moldados não 
pela Física ou pela Biologia, mas sim pela Política: a saúde passa a 
ser vista como questão do Estado.

Rosen (1994, p. 92) escreveu que se “o bem-estar da sociedade 
[é] idêntico ao bem-estar do Estado”, para aumentar o poder e a 
riqueza nacionais, “fazia-se necessária uma população grande”, 
cujas necessidades materiais deveriam ser satisfeitas, de tal forma a 
possibilitar sua utilização “segundo os interesses da política pública”. 
Iniciam-se assim, por volta do século XV, algumas poucas ações do 
Estado em relação à saúde da população que marcam o começo da 
saúde pública.

Nos séculos XVII e XVIII, na Alemanha, o papel do Estado era visto 
como o de um “pai protetor”. Ainda de acordo com Rosen (1994), 
o Estado passou a realizar a supervisão e inspeção de produtos 

Esse é um exemplo de como 
os paradigmas ou estilos 
de pensamento prevalentes 
dificultam ou até impedem 
que se “veja” a realidade 
sob outra ótica.

11

Já vimos que houve 
anteriormente uma 
concepção religiosa do 
contágio.

12

Chama-se mercantilismo 
o conjunto de práticas 
econômicas estabelecidas 
na Europa durante o 
período no qual o regime 
feudal foi suplantado 
por uma nova forma de 
organização política, os 
Estados Nacionais, a 
partir do século XIV. Essa 
organização se caracterizou 
pelo fortalecimento do 
poder central por meio 
das monarquias nacionais, 
apoiadas pela nova força 
política e social que florescia 
então, a burguesia. 

13
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(alimentos, água), serviços (médicos, parteiras, hospitais) e hábitos 
(uso excessivo de tabaco e álcool), por meio de servidores instituídos 
à condição de Polícia Médica. Se a saúde passava a ser de 
responsabilidade do Estado, mesmo que dentro de certos limites, 
a este se outorgava o direito de vigiar seu povo. A Polícia Médica, a 
partir do século XVIII, devia informar ao Estado14 os índices de saúde 
da população. É reconhecida por Foucault (2004) como o primeiro 
exemplo de “medicina social”.

Já na Inglaterra, onde teve início a industrialização, o Estado 
procurava favorecer o mercado, isto é, disponibilizar um grande 
número de trabalhadores, os quais passaram a habitar nas 
redondezas das fábricas, porém sem planejar como deveria ser 
organizada a vida em uma sociedade industrial e urbana (ROSEN, 
1999). As acomodações para os trabalhadores visavam “juntar o 
máximo de pessoas possível, o mais depressa possível, em qualquer 
lugar, de qualquer maneira” (ROSEN, 1999 p.157). Por todos os 
lugares em que florescia o sistema industrial formavam-se regiões 
lúgubres. A morbidade e mortalidade no ambiente das fábricas era 
muito alta e isso, mais do que uma preocupação humanitária, era 
visto como um perigo ao desenvolvimento industrial, decorrente das 
quebras de produtividade devidas às perdas humanas. No século 
XIX, médicos convidados para solucionar o problema concluíram que 
o jeito como as pessoas viviam determinava a causa das doenças 
e sua morte. Era preciso mudar o jeito de viver, e fazer uma reforma 
sanitária. Suas observações também demonstraram a importância 
das informações estatísticas15 na prevenção de doenças e, não 
menos significante, “que o montante de despesas para tomar e 
manter medidas de prevenção seria menor que o custo das doenças” 
(ROSEN, 1999 p. 163).

Uma nova concepção da medicina social (e da saúde), dessa vez 
motivada pelo sentimento de justiça, é exemplificada pelo trabalho 
de Rudolf Virchow (1821-1902), médico e político alemão que, em 
1848, foi à região da Silésia, onde havia eclodido o que parecia ser 
um grande surto de “febre tifoide16”. Virchow relata as péssimas 
condições de vida da população afetada (dieta precária, habitações 
inadequadas, profusão de piolhos e falta de higiene pessoal) e aponta 
as razões sociais como causa do surto. Defende que a saúde do 
povo é de interesse social e que a sociedade tem a obrigação de 
proteger e assegurar a saúde de seus membros. 

A concepção social da doença passa por um período de eclipse 
(euforia com as descobertas científicas realizadas a partir do século 
XIX, crença positivista na solução técnico-científica para todos os 
males da humanidade e aversão do mundo ocidental capitalista a 
qualquer coisa que se vinculasse às ideias comunistas e socialistas), 
voltando à baila logo após a II Guerra Mundial, nos países que 

Estado, em alemão, Staat. 
Daí  originou-se o termo 

“Statistik”, estatística, 
coincidindo, conforme Scliar 

(2007), com o surgimento 
de um Estado forte, 

centralizado.

14

Quase na mesma época, 
em 1854, John Snow 

(1811-1880) investigou 
sistematicamente a 

distribuição de mortes por 
cólera em uma região de 
Londres, concluindo pela 
relação entre as mortes 
e o grau de poluição da 
parte do rio Tâmisa que 

abastecia cada área, embora 
não tivesse identificado o 

agente infeccioso. Por esse 
trabalho, é considerado um 
dos pais da epidemiologia 

que, por sua vez, é uma das 
bases da saúde coletiva.  

15

Posteriormente soube-
se que era “febre 

exantemática” (na época 
indistinguível do tifo), 

provocada pela profusão de 
piolhos (SANTOS, 2008).

16
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adotaram o modelo do Estado de bem-estar social (inicialmente os 
países nórdicos e, posteriormente, praticamente todos os países 
europeus).

O próprio conceito de saúde da OMS17, de 1948, ampliando 
para além da ausência da doença e incluindo o direito a uma vida 
plena, bem como o papel do Estado nesse sentido, é reflexo dessa 
concepção.

Nos países latino-americanos, nas décadas de 1960 e 1970, 
submetidos a regimes militares opressivos, em mercados totalmente 
abertos ao capitalismo selvagem18 e, por isso mesmo, marcados 
pelo aprofundamento terrível das desigualdades sociais, a concepção 
social retorna ainda mais enlaçada com as questões políticas. 
Particularmente no Brasil, a luta por melhores condições de saúde é 
a luta pela democracia.

Para Mendes (1999), a produção social da saúde pressupõe entender a 
saúde como produto social resultante de fatos econômicos, políticos, 
ideológicos e cognitivos, o que significa inscrevê-la, enquanto saber, 
na ordem da interdisciplinaridade e, como prática social, na ordem 
da intersetorialidade.

Concepção biológica

No final do século XIX, os trabalhos de Pasteur (1822-1895) 
revolucionaram as concepções sobre saúde/doença, com a 
identificação de bactérias. Conforme sua “teoria germinal das 
enfermidades infecciosas”, cada enfermidade infecciosa seria causada 
por um micróbio. Com isso inaugurou-se uma nova concepção da 
doença, a unicausalidade: a cada doença corresponde um agente 
causador que, uma vez identificado, poderá ser combatido. Por isso, 
todas as atenções voltam-se para o desenvolvimento de aparelhos 
para descobrir essa causa, bem como de medicamentos para 
combatê-la. A influência da sociedade e do ambiente de trabalho 
sobre a saúde é considerada secundária.

Na década de 1950, ficou demonstrado que a presença de bactéria 
era condição necessária, mas não suficiente para desencadear uma 
doença. Percebeu-se que os indivíduos reagem diferentemente 
frente a um agente agressor. Concluiu-se pela multicausalidade das 
doenças. As pesquisas, entretanto, tendiam a reafirmar unicamente os 
valores biologicistas, escondendo a causalidade social. Consolidou-
se o chamado pensamento biomédico que, por sua vez, serve de 
alicerce para a expansão capitalista dos meios que envolvem o 
processo saúde-doença e mantiveram/mantêm sua hegemonia até 
hoje. Outra crítica que se faz a esse modelo é sua atenção totalmente 
voltada para a doença e muito pouco para o doente.

“Saúde é o estado do 
mais completo bem-estar 
físico, mental e social e 
não apenas a ausência de 
enfermidade”.

17

Termo empregado 
originalmente para se referir 
ao início da era industrial, 
quando as condições de 
vida e de trabalho  dos 
assalariados eram péssimas. 
Hoje se refere ao domínio 
econômico e político 
determinado pelas empresas 
multi ou transnacionais.

18
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Para complementar seus estudos, leia o artigo História do conceito de 
saúde, de Moacyr Scliar, publicado em 2007 pela revista Saúde Coletiva. 

O artigo está disponível na Biblioteca da unidade, no AVEA.

Ambiente Virtual

Lição 3 - Modelo biomédico X determinação social da doença 

Ao concluir esta estapa de estudos, você terá aprofundado 
conhecimentos para identificar as principais características dos 
modelos fundamentados na concepção biomédica e na determinação 
social da doença, além de poder relacionar as diferentes concepções 
e práticas em saúde com o uso de medicamentos.

Nesta lição detalharemos dois modelos, os quais têm se destacado 
nos debates e embates da arena da saúde contemporânea: o modelo 
biomédico e a determinação social da saúde e da doença. 

Modelo biomédico

Para melhor compreensão do modelo biomédico, você é convidado 
a refletir sobre algumas questões. 

Pare e pense nas seguintes questões:

•	 Por que o hospital tem sido o lugar de destaque para o processo de 

recuperação das pessoas doentes?

•	 Por que, ao sentir qualquer sinal de “anormalidade” no corpo, as 

pessoas pensam em procurar ou indicar a visita a um médico, de 

preferência especialista?

•	 Por que o tempo de contato com o médico diminuiu enquanto o 

número de exames, procedimentos e medicamentos aumentou?

Reflexão

Para todas elas, a resposta é basicamente a mesma: porque 
prevalece, em nosso meio, o modelo biomédico, também designado 
de biomedicina, medicina contemporânea19, modelo clínico20 ou 
modelo flexneriano21.

Expressões empregadas 
na análise de Luz e 

Camargo Junior sobre as 
racionalidades médicas 
(LUZ, 2000; CAMARGO 

JUNIOR, 2003).

19

Expressão empregada 
nos estudos de Mendes-

Gonçalves sobre as 
características tecnológicas 

do processo de trabalho e das 
práticas de saúde (MENDES-

GONÇALVES, 1994).

20

Expressão que associa 
o modelo biomédico aos 

postulados contidos no 
Relatório Flexner, de 1910.

21
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Mas, então, você pode estar se perguntando:

•	 Afinal, que modelo é esse?

•	 Quando e como ele começou a se configurar com as características 

que o tornaram hegemônico no mundo ocidental?

•	 Quais interesses e fatos históricos contribuíram para a sua difusão?

Reflexão

As respostas a esses questionamenos é o que veremos a seguir.

Historicamente, a construção do modelo biomédico foi se efetivando 
no século XIX, com os estudos sobre anatomia patológica com 
Morgagni (1682-1771) e Virchow (1821-1902); fisiologia com Claude 
Bernard (1813-1878); microbiologia com Koch (1843-1910) e 
Pasteur (1822-1895), entre outros, os quais se debruçavam sobre os 
aspectos biológicos das doenças.

Com a expectativa de que a ciência cartesiana seria capaz de eliminar 
todas as doenças, vai se consolidando a concepção de saúde na 
qual o foco está nos aspectos biológicos da doença, correspondendo 
ao conceito de que “saúde é a ausência de doenças”, tanto da 
perspectiva do conhecimento, quanto da ação (lição anterior).

Você lembra que na introdução desta unidade perguntávamos a você 

por que nossa formação e nossa prática estão focadas na doença, se 

somos profissionais “de saúde”?

Reflexão

Nessa lógica, quanto mais especializados o conhecimento e a ação, 
mais “perfeita” seria a saúde. Os aspectos psicológicos, sociais 
e econômicos do adoecer não são considerados. Vejamos que 
consequências22 isso traz: 

•	 O hospital passa a ser considerado o melhor local para tratar 
as doenças, justamente porque possui o aparato tecnológico e 
mantém vigilância constante sobre o doente. Também é o ponto 
central para o ensino.

Adaptado de Da Ros (2006).22
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•	 Ocorre a centralização do saber biomédico na figura do médico, 
resultando na concentração de poder num único profissional e 
reforçando a divisão técnica e social do trabalho em saúde.

•	 O cuidado com a saúde (na verdade, com a doença) é muito caro.

•	 O chamado complexo médico-industrial, com o uso intenso do 
aparato, que muitas vezes visa apenas o lucro (hospitais, exames, 
medicamentos, medicina altamente especializada), é altamente 
beneficiado.

Há ainda outros elementos, descritos a seguir, presentes nesse modelo, 
que se complementam e potencializam, conforme Mendes (1999):

•	 Mecanicismo – analogia do corpo humano com uma máquina, 
cuja estrutura (peças e engrenagens) e funções, se entendidas, 
permitem sua fragmentação em partes que podem ser 
desmontadas e remontadas.

•	 Individualismo – caracteriza-se pela ênfase no indivíduo, 
excluindo a dimensão social de suas vidas, negando os grupos 
e a sociedade.

•	 Curativismo – se traduz na ênfase aos aspectos curativos, 
privilegiando os processos de diagnóstico e terapêutica, em 
detrimento dos aspectos preventivos e da promoção da saúde.

•	 Tecnificação – se expressa pelo uso exacerbado da tecnologia 
como nova forma de mediação entre as pessoas, os profissionais 
de saúde e a doença, resultando na transformação das relações 
entre os sujeitos, as quais passam a ser intermediadas pela técnica.

Vamos fazer uma breve reflexão para percebermos sobre como 
essas características influenciam nossas práticas, nossos saberes, 
nossa formação e nossas relações no âmbito do trabalho em saúde. 
Pense sobre seu trabalho, relembre um pouco de sua formação. 

Você reconhece a influência de algumas dessas características no seu 

processo de trabalho? Você, como farmacêutico, já se questionou por 

que o medicamento assumiu papel central no processo terapêutico, em 

detrimento, muitas vezes, de aspectos educativos, por exemplo?

Reflexão
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Suponha que uma criança já tenha apresentado verminose várias 
vezes. O exemplo prático do pensamento biomédico é considerar 
que o trabalho de saúde se encerra no diagnóstico, na prescrição 
e no fornecimento do vermífugo adequado. Sem desconsiderar a 
importância do medicamento como uma ação pontual, você acha 
que assim estaria resolvido o problema da criança?

Sem dúvida, o que buscamos aqui não são respostas, mas produzir 

reflexões que nos indiquem as fragilidades, limitações e contradições 

do modelo biomédico, em virtude de não ser suficiente para dar conta 

das necessidades de saúde da população.

Modelo da determinação social da saúde e da doença

Pensar a saúde na sua relação com a sociedade não é uma questão 
recente. Sua origem encontra-se no século XIX, no chamado 
Movimento de Medicina Social, tendo como um dos seus principais 
representantes o médico alemão Rudolf Virchow, conforme visto 
na lição anterior. O surgimento dessa corrente dentro da medicina 
não é por acaso: ocorreu no período de expansão da era industrial, 
às custas da vida de inúmeros trabalhadores. A Medicina Social 
denuncia “a realidade social opressora do capitalismo (a fome, a 
miséria, a exploração e a dominação) como ‘origem’, ‘causa’, ou 
‘determinação’ da doença” (LUZ, 2004, p.132). Já vimos, também 
na lição anterior, que, com a repercussão das descobertas de Louis 
Pasteur, a teoria bacteriológica mobiliza todas as atenções para os 
aspectos biológicos da doença.

Reflexão

Então, quando ressurge a determinação social da saúde e doença?

A partir do momento em que as doenças infecto-contagiosas deixaram 
de ser a principal preocupação em relação à saúde das populações, 
em meados do século XX, o modelo explicativo limitado aos aspectos 
biológicos já não era suficiente, assim como também se mostraram 
inadequados os serviços de saúde, centralizados no hospital. 
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O violento processo de concentração de renda nos países do capitalismo 
periférico, como os do continente americano, expresso nas condições 
de pobreza e miséria de boa parte da população, levou à ampliação 
da consciência política de grandes setores desses países. A partir da 
década de 1970, vários autores, originários do campo da saúde pública 
latino-americana, os sanitaristas, produziram explicações baseadas na 
ideia da determinação do processo saúde-doença, considerando a 
unidade de seu duplo caráter, biológico e social.

Reflexão

Retornemos então ao questionamento central: por que o processo saúde-

doença tem caráter social, se é definido pelos processos biológicos de 

um grupo? 

Laurell (1983) apresenta duas razões, parcialmente coincidentes, para 
se conceber saúde e doença como processo social, representadas 
no esquema a seguir.

A maneira como cada 
sociedade se estrutura 
determina seu processo 
saúde/doença

Uma gama de elementos 
(políticos, culturais, morais, 
religiosos, conhecimento 
aceito) influenciam a 
maneira como uma socie-
dade compreende o pro-
cesso saúde/doença, em 
um momento histórico 
específico

Como vimos, na lição 
anterior, as concepções 
sobre saúde são altamen-
te influenciadas pelos  
valores da sociedade e 
pelos interesses político-
econômicos dos grupos 
dominantes.

Uma sociedade tipicamente 
rural não apresenta os 
mesmos problemas de saú-
de que uma sociedade tipi-
camente industrial (que 
também difere da pós-
industrial). 

Figura 5: Razões apresentadas por Laurell (1983) para se conceber saúde e doença como processo social.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nas ideias de Laurell (1983).

Das críticas ao modelo biomédico e das novas teorias surgem 
propostas de reorganização da atenção à saúde que implicam 
mudanças na sociedade.
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Internacionalmente a crescente demanda por maior desenvolvimento e 
progresso social, desemboca na Conferência Internacional de Assistência 
Primária à Saúde, realizada na cidade Alma-Ata (no atual Cazaquistão), 
em 1978, promovida pela OMS. Conforme Scliar (2007, p. 39): 

Os cuidados primários de saúde (...) deveriam incluir pelo menos: educação em saúde, 
nutrição adequada, saneamento básico, cuidados materno-infantis, planejamento 
familiar, imunizações, prevenção e controle de doenças endêmicas e de outros 
frequentes agravos à saúde, provisão de medicamentos essenciais. Deveria haver 
uma integração entre o setor de saúde e os demais, como agricultura e indústria.

No Brasil, da união de pensadores do meio universitário com a oposição 
política ao regime militar surge o que se chama de Movimento da 
Reforma Sanitária, que produz, no campo teórico, o que se conhece 
por Saúde Coletiva e, no campo prático, representa um movimento 
político importante para o retorno da democracia, responsável, entre 
outras conquistas, pelo direito à saúde e consequente implantação 
do Sistema Único de Saúde.

Como síntese da discussão até aqui desenvolvida, leia o quadro 
apresentado a seguir e reflita sobre as diferenças entre o modelo da 
determinação social e o modelo biomédico.

deterMinação social X Modelo bioMédico da doença

Movimento pela reforma sanitária X Valorização do complexo médico industrial
Verdade como processo X Provisoriedade - verdade absoluta

Valorização da pesquisa qualitativa X Só interessa a pesquisa quantitativa
Valorização da psicologia e do cultural X Valorização da célula e da química

Valorização da atuação multiprofissional/interdisciplinar X Todo poder do médico
Valorização da pessoa em sua totalidade X Valorização do conhecimento fragmentado

Permeabilidade/humildade X Onipotência
Flexibilidade X Rigidez

Pensamento crítico político X Alienação
Centro de saúde/comunidade X Hospital/indivíduo

Inclui promoção de saúde X Só trata o doente
Educação como relação sujeito-sujeito, 

na relação médico-paciente
X

Educação como médico-sujeito e 
o paciente como objeto 

Flexibilidade para outras racionalidades médicas X
Fechamento para outras racionalidades 

(chamadas de charlatanismo)
Valorização da saúde pública X Negação a saúde pública

Determinação social X Determinação biológica
Modelo brasileiro de Saúde Coletiva X Modelo biomédico/Flexneriano

Responsabilidade do Social X Culpabilização individual

Quadro 1: Diferenças entre o modelo da determinação social da doença e o modelo biomédico.

Fonte: Da Ros, M. A., 2006.
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Concluímos os estudos desta unidade! Acesse o AVEA e confira as 

atividades propostas. Confira também, para complementar seus 

estudos, o texto A saúde-doença como processo social, de Asa Cristina 

Laurell. O artigo está disponível na Biblioteca da unidade.

Ambiente Virtual

Análise Crítica

A postura que adotamos em relação ao conhecimento interfere em 
nossa prática de várias maneiras. Por exemplo: com frequência 
encontramos profissionais de saúde que negam, reinterpretam 
ou simplesmente ignoram as manifestações do usuário que não 
sejam explicáveis pela ciência (tanto em relação à cura quanto à 
piora). Quantas vezes nós mesmos agimos assim? Esse é um típico 
comportamento positivista, que não reconhece outros saberes que 
não o demonstrado pela ciência. E, o que dizer da busca desenfreada 
de solução para os mais diversos problemas via medicamentos? Isso 
também resulta da crença positivista sobre o domínio técnico do 
homem em relação à natureza.

No decorrer desta unidade foi comentado que há várias maneiras 
de se conceber a saúde e que diferentes concepções resultam 
em práticas distintas. Hoje, há uma determinada concepção que 
prevalece e determina a nossa prática, mas outras também podem 
estar presentes entre os profissionais da saúde, gestores públicos e 
mesmo a população. Precisamos entendê-las, reconhecer o que faz 
com que prevaleçam e compreender a consequência de cada uma 
delas, se quisermos melhorar as nossas práticas. Caso contrário, 
nossa intervenção sobre a realidade será feita “às cegas”.
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