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Saúde

RESUMO

Saúde e doença não são estados ou condições estáveis, mas sim conceitos vitais sujeitos a constante avaliação e mudança. Num passado ainda 
recente, a doença era frequentemente definida como "ausência de saúde". Definições mais flexíveis quer de saúde quer de doença, consideram 
múltiplos aspectos causais da doença e da manutenção da saúde, tais como: fatores psicológicos, sociais, culturais e biológicos. Contudo sobre o 
que é um indivíduo saudável e o que é estar com saúde, apesar dos esforços para caracterizar estes conceitos, ainda existe um grande debate. 
Cada sociedade tem um discurso sobre saúde, doença e sobre o corpo, que corresponde à coerência ou às contradições de sua visão de mundo e 
de sua organização social. Dessa forma, esse estudo teve como objetivo principal conhecer o núcleo central da representação social que jovens 
universitários da área da saúde têm acerca da saúde.  A partir da Teoria do Núcleo Central das Representações Sociais, investigaram-se os 
elementos que constituem o núcleo central da representação social da saúde, entendido como o organizador das crenças componentes de uma 
representação, e por isso o seu elemento mais permanente e o fator determinante da sua estruturação. Para conhecer a representação social -
sua estrutura e seu conteúdo - foi realizada uma pesquisa de campo com 364 jovens universitários (sendo 111 do curso de psicologia, 59 do curso 
de educação física e 52 do curso de fisioterapia, 81 curso de enfermagem e 61 do curso de medicina), oriundos de 3 instituições de ensino 
superior do estado do Rio de Janeiro e iniciantes do curso de graduação. O grupo estava composto em sua maioria por jovens entre 19 e 26 anos 
(60%), 65% do sexo feminino, 14% relatou ser da raça negra e 66% da raça branca e 60% declarou estar trabalhando. Os dados foram coletados 
através da aplicação de questionários com perguntas fechadas, abordando as características socioeconômicas e abertas, versando sobre a 
questão da representação social e saúde. Para o acesso ao conteúdo do núcleo central, utilizou-se a técnica da evocação livre. A análise dos dados 
das perguntas fechadas foi realizada através de procedimentos básicos de estatística descritiva. Quanto ao teste de evocação de palavras, estas 
passaram primeiramente por uma análise qualitativa que consistiu no agrupamento das palavras, enunciadas pelos entrevistados, em categorias 
de acordo com a semelhança de conteúdo. Em seguida, buscando conhecer a estrutura da representação social da saúde, as categorias formadas 
passaram pelo seguinte tratamento: cálculo das frequências, cálculo da ordem média de evocação e montagem dos quadrantes. Dentre as 
categorias que compõem o núcleo central da representação social da saúde as que apareceram como as mais frequentes e mais prontamente 
evocadas são: bem estar, atividade física, alimentação, hospital/clinica, profissionais da saúde e cuidado. Essas representam os aspectos mais 
socialmente compartilhados por este grupo. Nos esquemas periféricos, encontram-se categorias como: doença, descaso, prevenção, decadência 
e felicidade. De fato, no núcleo central, verificamos a prevalência de palavras ligadas às percepções resultantes das suas praticas profissionais. Já 
no sistema periférico, predominam termos relativos às condições onde as praticas profissionais acontecem. Parece que na visão dos 
participantes, saúde é prevalentemente bem estar, mas também ausência de doença é atividade física, boa alimentação, mas também hospital e 
necessidade de cuidado. Acreditamos ser de grande relevância a discussão desse tema dentro de sala de aula, podendo assim, contribuir para 
uma reflexão crítica sobre saúde e suas praticas e a formação dos profissionais da saúde.
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