Aula 1 | Por uma visão ampla
de saúde
Meta da aula
• Apresentar um breve histórico da conceituação de saúde e
doença e definir o processo saúde-doença.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. distinguir a caracterização do conceito de saúde e de doença ao
longo do tempo;
2. identificar o processo que determina saúde e doença.

Por que procuramos serviços de saúde e o
que eles têm a nos oferecer?
José é casado com Ana, e eles têm dois filhos, Mauro e Flávio, com respectivamente 11 e 7 anos. José e a família moram numa rua muito tranquila,
e os vizinhos têm filhos da mesma faixa etária que os seus. Mauro e Flávio
têm uma saúde de ferro e são muito travessos, especialmente quando estão
brincando com os amiguinhos na rua.
Certo domingo, José estava sentado tranquilamente em frente à televisão,
quando Mauro entrou correndo em casa, nervoso, gritando que Flávio havia
se machucado. Ana e José correram para ver o filho caçula, que, jogando bola,
havia acabado de cair por cima do braço e chorava dizendo que doía muito.
Sem pensar duas vezes, José pegou o filho no colo e o colocou dentro do
carro, para levá-lo à emergência de um hospital próximo. Lá, os médicos
diagnosticaram que Flavinho havia torcido o braço na queda durante o jogo.
Eles imobilizaram seu pequeno braço e prescreveram um remédio para aliviar-lhe a dor.
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Suzette Pauwels
Fonte: http://www.flickr.com/photos/suzettesuzette/4461155718/in/set72157622223532646/

Agora vamos pensar sobre o que aconteceu: o que leva as pessoas aos serviços de saúde? O que os serviços de saúde têm para oferecer às pessoas que
os procuram?
Quando procuramos um hospital, demonstramos confiança nos serviços
prestados como uma possibilidade de responder e solucionar nossos problemas.
Provavelmente, a maioria de vocês pensará que a ida ao hospital ou a uma
unidade de saúde ocorre devido a uma doença ou, como no caso da história de Flavinho, que durante uma queda torceu o braço, para tratar de um
acidente. Mas nem sempre são esses os motivos: procuramos esses serviços
também quando queremos nos prevenir contra as doenças e manter a saúde, como, por exemplo, quando você mãe ou pai leva seu filho para vacinação. Este é um ato de prevenção contra certos males, ou seja, um cuidado
com a saúde de seu filho. Não tenha dúvidas de que Ana e José levaram seus
garotos para vacinar, na última campanha do governo, contra a gripe H1N1,
e também se vacinaram.
Costumamos atribuir ao significado de doença uma definição negativa e
oposta a ter saúde. Presumimos assim que estar saudável é não ter qualquer
doença. Iremos ampliar a dimensão desse conceito. Apesar de muitos considerarem saúde apenas como ausência de doença, o conceito de saúde que
vamos estudar nesta aula liga-se à influência do meio em que vivemos como
determinador da saúde.
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Passeando em outros tempos
Já que falamos que o meio em que vivemos é determinador da saúde, é interessante voltarmos nossos estudos para outros tempos, assim entenderemos
melhor como os conceitos de saúde e doença foram pensados e entendidos
ao longo da história. Você me acompanha nessa viagem?
Desde a Antiguidade os homens procuravam explicações para a saúde e para
a doença do corpo humano. Nessa época, os fenômenos eram explicados
com base em influências de espíritos, divindades, demônios, em uma dimensão sobrenatural. Logo, para as sociedades primitivas, quando um membro
adoecia eles entendiam que ele estava nesse estado por castigo divino, por
ações de maus espíritos ou de demônios ou até mesmo por alguma maldição de um inimigo. Nesse caso, para tratar da enfermidade os homens
procuravam feiticeiros ou curandeiros.
Na Grécia, o filósofo Hipócrates (460-377 a.C.), considerado o Pai da Medicina, entendia o processo de adoecer e curar de maneira diferente da religiosa,
ou seja, ele defendeu que a saúde e a doença são determinadas por questões naturais, ambientais. Para Hipócrates, existia a influência dos ares, dos
lugares e das águas, definindo assim que a doença era causada por questões
ecológicas, ou seja, ambientais, e que não possuíam apenas uma causa.

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
4/4f/Hipocratesquios.jpg
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Michal Zacharzewski

Na Idade Média, o entendimento da saúde e da doença ainda estava baseado
em questões religiosas. Lembro vocês que nessa mesma época ocorreu um
grande número de pestes e que a Igreja Católica era a instituição de maior
poder, que dominava até o pensamento das pessoas, que perseguia e queimava na fogueira os que eram contra algumas de suas regras, considerados
feiticeiros ou bruxos. E ainda prevalecia a ideia de que a doença era um castigo divino. A peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matou mais
ou menos um terço da população europeia.

Fonte: http://www.sxc.hu/
photo/793236

A Idade Média é um período histórico referente aos séculos V a XV, subdividida em Alta Idade Média, que vai do século V ao X, e Baixa
Idade Média, que começa no século X e vai até
o século XV. O período a que fazemos referência é a Baixa Idade Média. A Igreja dominava
a sociedade e toda a cultura, e as explicações
para todos os acontecimentos no mundo vinham apenas de Deus. O trabalho dos servos
sustentava a economia dessa sociedade, que
era basicamente agrícola.

Apesar da peste negra e do número de pessoas que chegaram a morrer
no século XIV, podemos dizer que apenas nos séculos XVIII e XIX começam
grandes pesquisas para identificar as causas das doenças.

Michal Zacharzewski

Para saber um pouco mais sobre a peste negra, acesse os links abaixo: Primeira
parte: http://www.youtube.com/watch?
v=-3YAnQfcV80&feature=related

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/ 893839
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Segunda parte:http://www.youtube.com/
watch?v=K_Fk97FOzyc&feature=related

Vigilância em Saúde

suzuk1
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1288791

As explicações para as doenças deixaram de ser apenas religiosas quando
surgiu a ciência, precisamente com o fim da Idade Média. Nesse momento, o
mundo, e a natureza deixaram de ser explicados com base em fundamentos
mágico-religiosos. Acabou a Idade Média e iniciou-se a Idade Moderna, no
final do século XV. Neste período, ocorreu um movimento cultural conhecido
como Renascimento, que contestava os valores e a cultura dominante na
Idade Média, impostos pela Igreja Católica. As pesquisas e observações do
homem nessa época possibilitaram a expansão marítima, o desenvolvimento
de máquinas, o surgimento de indústrias, o crescimento das cidades etc.
Da mesma forma que os avanços da ciência e suas diferentes explicações
sobre a realidade possibilitaram grandes mudanças na sociedade (a forte
urbanização, o surgimento do comércio, crescimento das cidades), também
modificaram as explicações sobre o que influencia e determina o homem
estar doente ou estar com saúde: o processo saúde-doença.
No século XVIII, com o desenvolvimento de pesquisas as causas das doenças, passam a ser entendidas como determinadas pelo ambiente insalubre
das ruas, dos cortiços existentes nas cidades. As cidades cresceram descontroladamente e sem estrutura para receber a nova população que vinha do
meio rural, e essa evolução não ocasionou boas condições de higiene para a
população, ocorrendo assim algumas doenças.

Glossário
Insalubridade
É o estado das coisas, do
meio e de seus elementos
que afetam negativamente,
ou melhor, que prejudicam
a saúde dos indivíduos
(FOUCAULT, 2007, p. 93).
Um exemplo de insalubridade:
esgoto a céu aberto.

As cidades e a população cresceram cada vez mais. Uma grave consequência
desse crescimento foi a quantidade e variedade dos problemas que ele trouxe. Ao contrário do campo, a cidade era vista como o lugar das realizações e
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do saber. Mas com esse aumento populacional, passou a representar problemas. Podemos citar alguns hábitos que afetavam a saúde da população:
• a pouca circulação de ar nas casas (muitas vezes sem janelas);
• os dejetos jogados nos rios;
• os mortos jogados em covas coletivas.
As pesquisas realizadas por cientistas da época demonstraram o caráter negativo de certas situações encontradas em alguns bairros das cidades e relacionaram claramente a falta de higiene e as doenças com a pobreza.
O crescimento acelerado da vida urbana e o aumento da população nas cidades não foram acompanhados de práticas sanitárias adequadas, trazendo
problemas prejudiciais à nova ordem produtiva que estava surgindo, o capitalismo. Os trabalhadores morriam devido ao grande número de doenças, e
isso afetava todo o sistema de produção.

Afo

nso

Lim

a

Surgimento do capitalismo

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/784488

No fim da Idade Média a Europa
sofreu uma série de transformações sociais, políticas e econômicas de grande importância. O
comércio se fortaleceu e surgiu
a burguesia, favorecendo o surgimento e o desenvolvimento de
muitas cidades.

No século XV iniciaram-se as Grandes Navegações, época do descobrimento do Brasil. O grande objetivo dessas investidas de além-mar
era descobrir novas rotas marítimas para a expansão comercial em
terras fora da Europa. Essa fase é conhecida como pré-capitalismo.
Mas o capitalismo surgiu mesmo no século XVIII, com a Revolução
Industrial – um conjunto de mudanças tecnológicas que tiveram
impacto no processo de produção industrial – iniciada na Inglaterra.
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Como havia máquinas que faziam o trabalho do homem, podia-se
produzir mais em menos tempo. Assim, existiam operários apenas
para controlar as máquinas. E, sem dúvida, a margem de lucro dos
donos das indústrias – que aqui chamamos de empresa privada –
era infinitamente maior que o salário que era pago aos seus funcionários. Assim, aumentou a concorrência e os preços dos produtos
caíram, mas as desigualdades sociais aumentaram, e muito.
Hoje, além de as características iniciais do capitalismo ainda serem
muito presentes, ele tem uma particularidade que vem desde o
início do século XX: o firmamento do sistema bancário (que existe
desde antes de Cristo, nascido na Grécia), das grandes corporações financeiras e no mercado globalizado, onde as fronteiras
entre os países ficam mais próximas para a comercialização de
produtos e serviços.

Assim, podemos dizer que no século XVIII havia os que acreditavam que as
doenças vinham de miasmas, ou seja, que as doenças eram causadas pelas
águas paradas e poluídas, pelos gases produzidos por materiais em decomposição, pela concentração de lixo, esgotos, pela má circulação de ar nas
casas. E havia também os que acreditavam que as doenças eram transmitidas
por meio do contato com o doente, com a respiração vinda do doente ou por
objetos tocados por ele. Hoje sabemos que existem doenças que podem ser
transmitidas das duas maneiras, entre outras, e que uma não exclui a outra.
Já na metade do século XIX, com os estudos de Louis Pasteur (veja mais sobre ele no boxe a seguir), inicia-se a era do germe, em que o foco principal
não é mais a pessoa nem os ambientes, mas sim as doenças. Na sua teoria
dos germes como causadores de doenças infecciosas, Pasteur defendia a
tese de que toda doença era causada por um micro-organismo (bactéria,
germe, vírus) e se propagava entre as pessoas. Para essa linha de pensamento, a propagação podia ocorrer de formas diferentes, como respiração,
durante uma conversa, quando há respingos de saliva, pelo toque na pele da
pessoa doente (a depender da doença), por meio do ato sexual etc. Assim,
se descobrisse qual micróbio causava um tipo de doença, a ciência poderia
encontrar a cura e combatê-lo.
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A partir dessas descobertas, e por muito tempo, a explicação de maior peso
para o sentido da saúde esteve mais fortemente ligada à ideia de dimensão
biológica. Essa dimensão sugeria que havia um vírus, um micróbio que transmitia a doença e que não eram as condições ambientais e sociais como a alimentação e as condições de habitação que determinavam o estar doente ou
estar saudável. Ou seja, segundo as explicações baseadas na teoria de Pasteur,
as doenças possuíam uma única causa biológica. Sendo assim, a partir do momento em que se tratasse do corpo doente, combatendo o vírus que levara a
doença ao indivíduo, este voltaria a ter saúde. Mas tenho uma pergunta para
você: e se a doença que aquela pessoa tivesse fosse a dengue (por exemplo) e
se essa mesma pessoa voltasse a ter hábitos que contribuíssem com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, ela não voltaria a ficar doente?
Claro que sim. Neste exemplo, seria preciso cuidar do lugar onde essa pessoa
mora, limpar os quintais, não deixar água parada, para que o mosquito não
proliferasse, em uma atitude de prevenção para promover a saúde.
Isso nos leva a outra conclusão: o processo saúde-doença é determinado por questões biológicas, sociais, culturais, econômicas, não possui uma causa apenas.

Louis Pasteur (1822-1895) foi um cientista
francês que fez descobertas de grande importância para a Medicina e para a Química.
Além das descobertas citadas no texto, Pasteur conseguiu criar a vacina antirrábica.
Adaptado de http://pt.wikipedia.org/wiki/
Louis_Pasteur
Fonte: http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/2/2e/
Louis_Pasteur,_foto_av_F%C3
%A9lix_Nadar.jpg

Conforme o que vimos até aqui, podemos perceber que com essas descobertas na área da Biologia, as explicações sobre o processo saúde-doença
passam a focar fortemente na doença e no biológico, deixando as questões
sociais e ambientais em segundo plano. É bem possível que seja por isso que
até hoje muitas pessoas ainda entendam que saúde é o mesmo que ausência de doença ou de sintomas de doenças no corpo. Explicar saúde como
ausência de doença pode ser mais fácil, mas não se pode limitar a definição
de saúde somente ao oposto de doença.
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Podemos perceber aqui que essa perspectiva da definição de saúde é vista de
forma negativa – ligada apenas à ausência de algo. Não concordando com
tal definição, estudiosos começaram a estudar o assunto para formular uma
definição “positiva” de saúde.
Sérgio Arouca (2003) afirma que uma possível definição para entendermos
(saiba mais sobre ele no boxe a seguir) a doença é vista como um processo
que depende das características do homem e da resposta desse homem aos
estímulos produzidos pela doença no ambiente externo ou interno do homem. Assim sendo, podemos dizer que:
Saúde é um estado relativo e dinâmico de equilíbrio na
relação do homem e o meio externo.

Relativo
●
●
●

Depende das condições de
vida de cada pessoa.
Saúde é algo social e cultural.
O que determina a saúde ou a
doença de uma pessoa é o
acesso a certos bens e
serviços.

Dinâmico
●
●
●

A vida não é estática, muda o
tempo todo.
Cada pessoa é exposta a
condições que afetam sua
saúde.
Podemos escolher entre
hábitos positivos ou negativos
para nossa saúde.

Figura 1.1: Estado relativo e dinâmico.

Antônio Sérgio da Silva Arouca
Um dos nomes mais importantes para a Reforma Sanitária Brasileira, o
sanitarista, falecido em 2 de agosto de 2003, foi estudioso de grande
importância para a saúde e a luta pela igualdade no acesso à assistência
à saúde no Brasil. Além de médico e doutor em Saúde Pública, Sérgio
Arouca também foi secretário municipal e estadual de Saúde no Rio
de Janeiro. Comunista assumido, coordenou a 8ª Conferência Nacional
de Saúde, evento de grande importância para a criação do SUS. Para o
sanitarista, era preciso discutir a saúde brasileira não como uma política
de ministério, mas como uma política permanente e obrigação do Estado, de garantir a toda a população o acesso à saúde como um direito.
Adaptado de: http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2008/
040808.htm
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Depois dessa longa explicação, você deve estar se perguntando: “E então,
vamos ou não vamos chegar a um significado de saúde?” Respondo: sim,
agora vamos chegar a um significado de saúde!
Após estudos e pesquisas, os estudiosos não chegavam a uma definição
comum, aceita universalmente. Para encerrar o assunto, no final dos anos
1940, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou:

Fonte: http://www.who.int

Figura 1.2: Definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) para saúde.

Vale ressaltar que esse conceito, que não considera somente o lado biológico, é aceito pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, o SUS.
Como você percebeu, chegar a essas definições não é tão simples como
parece. Então finalmente chegamos a uma conclusão para a ideia de saúde,
refletindo sobre a definição usada pela OMS. Por meio dela, somos levados
a outro pensamento: para uma sociedade alcançar a saúde, são necessárias
ações intersetoriais no sentido de criar condições de vida saudáveis nos vários setores que envolvem a vida do cidadão.
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Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
História de um conceito
Considerando o que estudamos sobre a evolução do conceito de saúde e
doença, ponha as frases abaixo em ordem numérica, sendo o número 1 a
mais antiga e o número 4 a mais atual.
(

) As doenças possuem uma única causa: biológica.

(

) Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não
a mera ausência de doença ou enfermidade.

(

) Quando um membro da sociedade ficava doente, os demais consideravam que o motivo era castigo divino, ações de maus espíritos ou de
algum inimigo.

(

) A condição de insalubridade do ambiente onde as pessoas vivem pode
definir o estado de saúde e doença.

Processo saúde-doença
O conceito de saúde normalmente se articula com o acesso a certos serviços
que interferem na qualidade de vida dos indivíduos, como saneamento básico, acesso a alimentos de qualidade, habitação, educação etc. Esses outros
serviços, que vão além do próprio serviço de saúde, caracterizam-se pelas
relações dos homens com a natureza (meio ambiente) e com a sociedade,
conforme podemos perceber na figura a seguir:
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Figura 1.3: Relações do homem com a natureza e a sociedade.

Portanto, percebemos que a garantia à saúde vai além da esfera das atividades clínico-assistenciais – consultas com um médico centradas no hospital ou
no cuidado de uma doença com medidas curativas.
Como vimos, ao longo da história da humanidade existiram diferentes explicações para a doença e a saúde, e nesses conceitos os fatores que definiam o
processo saúde-doença possuíram significados diferentes. No século XVIII, com
o advento da ciência, os homens já passaram a considerar outras explicações.
Tal afirmativa nos leva a pensar sobre a necessidade de um novo modelo de
assistência que abranja o processo saúde-doença. A relação desses exemplos
com o processo saúde-doença acontece porque se o indivíduo é exposto a
algum desses itens ou não, terá saúde ou doença, terá hábitos que contribuirão com o processo de adoecer ou de ser saudável. Os exemplos que
apresento aqui podem contribuir negativamente nesse processo:

e-Tec Brasil
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• morar em rua sem rede de esgoto;

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EsgotoCeuAbertoValterCampanato
AgenciaBrasil.jpg Agência Brasil

Figura 1.4: Cobre saneamento básico à prefeitura da sua cidade para garantir sua
saúde.

• manter água parada em plantas, pneus;

Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=
23634&janela=2#

Figura 1.5: Evite locais que mantenham água parada para não contrair doenças como
a dengue.
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• comprar ou vender produtos com prazo de validade vencido;

Figura 1.6: Não se esqueça de sempre verificar a data de validade do que está comprando, e jamais compre algum produto vencido.

Zsuzsanna Kilian

• não possuir acesso a alimentação de qualidade;

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1161645

Figura 1.7: Procure incluir sempre na sua alimentação frutas e verduras: elas contêm
substâncias essenciais à nossa saúde.
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Jay Lopez

• não possuir educação de qualidade;

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1110956

Figura 1.8: A educação é a chave do desenvolvimento.

• não possuir acesso à atenção médica;

Fonte: http://www.saude.sc.gov.br/noticias/logomarcas/logosus_
vetorizado.png

Figura 1.9:Ter acesso à atenção médica é essencial.
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• não ter emprego.

Fonte: http://www.bentogoncalves.rs.gov.br/005/
00502001.asp?ttCD_CHAVE=33225

Figura 1.10: Um emprego proporciona viabilidade econômica que colabora no acesso
à saúde.

Pensando em cada um desses itens, peço para você refletir: em que sentido
cada um deles pode contribuir com o processo de doença ou de saúde?
Seu João tem 53 anos, é analfabeto e por isso tem dificuldade de conseguir
emprego. Ontem ele foi ao supermercado e comprou maionese na promoção do mês. Como a vigilância sanitária não passou nesse supermercado
para fiscalização, Seu João, que não sabe ler, comprou esse produto que
estava com prazo de validade vencido. Chegando em casa, sua esposa cozinhou batatas, cenouras e fez a salada de maionese para o almoço. Joana, a
filha de Seu João, de 6 anos de idade, não costuma tomar leite todos os dias,
e às vezes faz apenas uma refeição, o almoço. Após esse almoço, ela passou
mal, sentiu enjoos, febre. Os pais a levaram ao posto de saúde do bairro e
descobriram que a garotinha estava com infecção alimentar.
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Nessa historinha da família do Seu João, percebemos como os fatores listados anteriormente podem contribuir para o processo de adoecimento de
uma pessoa. Além disso, a doença não é determinada apenas por microorganismos, que na nossa historinha estavam na maionese vencida, mas
também por questões sociais da vida cotidiana. Joana não tomava leite
diariamente e também não fazia normalmente todas as refeições. Existem
alguns motivos, especialmente sociais, para isso acontecer: o fato de Seu
João não saber ler (o que teria possibilitado a leitura do prazo de validade
da maionese), não ter emprego e não poder proporcionar uma alimentação
saudável para sua família.
Para uma importante estudiosa da saúde pública, Bárbara Starfield (2002), o
que determina o processo saúde-doença podem ser fatores de riscos:
• genéticos;
• condições ambientais;
• relações sociais (relações do dia a dia que temos com outras pessoas);
• condições sociais etc.
Esse último item envolve um nível geral de educação da população, níveis de
renda, oportunidades de trabalho.
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Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Você se lembra de José e Ana? Eles são os pais de Mauro e Flávio, de quem
falamos no começo desta aula. Como qualquer pessoa que tenha filhos,
querem que eles estejam sempre com boa saúde. Mas será que eles realmente se esforçam para garantir a saúde dos filhos?
Entendendo que ajudar são ideias referentes à saúde e atrapalhar são ideias
referentes à doença, preencha o quadro a seguir com duas ideias que podem ajudar e duas que podem atrapalhar a saúde dos dois garotos.
AJUDAR (saúde)

ATRAPALHAR (doença)

Assim, entendemos que o que chamamos de processo saúde-doença nada
mais é que uma referência aos fatores que influenciam e envolvem a saúde
ou a doença. Como você viu, não é algo simples, nem definido por um único
fato, mas é causado pelo acesso ou não aos serviços básicos de que todos
nós necessitamos, como educação, moradia, saneamento básico, alimentação saudável e diversos outros. Ou seja, é por diversas razões: econômicas,
culturais, biológicas, sociais.
Logo, podemos afirmar que tanto o processo de saúde quanto o de doença
são definidos pelas relações do homem com fatores da dimensão social, biológica, econômica, cultural e psicológica, que geram necessidades de saúde.

Resumo
• O homem sempre buscou explicações para o que definia a saúde ou a
doença, e essas explicações foram mudando ao longo dos anos. Destacamos aqui duas delas:
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–– uma considera apenas o caráter biológico, a doença vinda de um
germe, infectando o indivíduo;
–– a outra explicação considera fatores biológicos, sociais, culturais e
econômicos que determinam a saúde ou doença do indivíduo.
• Defendemos uma explicação que entende que saúde é algo mais amplo
que a simples ausência de doença.
• A saúde é definida como um completo bem-estar físico, social e espiritual. Assim sendo, para que a população tenha saúde é preciso garantir o acesso a serviços que não se limitam a uma consulta médica, mas
ter acesso também a educação de qualidade, alimentação de qualidade,
água tratada, emprego, habitação, lazer etc.
• O processo saúde-doença são as condições com que cada indivíduo convive ou não e, que, ao longo dos dias, podem contribuir com sua saúde
ou com sua doença.

Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula, vamos estudar um pouco mais sobre a história natural das
doenças.

Respostas das atividades
Atividade 1
(3) As doenças possuem uma única causa: biológica.
(4) Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não
a mera ausência de doença ou enfermidade.
(2) Quando um membro da sociedade ficava doente, os demais consideravam que o motivo era castigo divino, ações de maus espíritos ou de
algum inimigo.
(1) A condição de insalubridade do ambiente onde as pessoas vivem pode
definir o estado de saúde e doença.

Aula 1 | Por uma visão ampla de saúde
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Atividade 2
Esta atividade pode ter várias respostas, e eu tenho certeza de que você terá
várias ideias! Aqui vou sugerir algumas que podem ajudar ou atrapalhar os
pais de Mauro e Flávio a manter a saúde dos filhos.
Ideias que ajudam:
• estar atento às campanhas de vacinação e sempre levar as crianças;
• lavar bem os alimentos antes do preparo.
Ideias que atrapalham:
• comprar produtos com a validade vencida;
• não lembrar as crianças de escovar os dentes após as refeições.
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