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Resumo:  

Introdução: O conceito de saúde deve ser entendido de forma plural, no sentido de se 

abarcar dimensões culturais, sociais, econômicas e políticas. Caracterizar saúde não é 

uma tarefa simples, partindo-se do pressuposto de que ela mantém ligação com 

concepções de tempo, espaço, cientificidade e religiosidade. No trabalho em saúde, 

existe uma probabilidade de se encontrar subsídios de reflexão na forma de agir, pensar, 

compreender e dar significado ao que é evidente. O cuidado é uma especialidade da área 

da saúde e apresenta seus primórdios originários voltados para a caridade. Apesar do ato 

de cuidar apresentar uma característica humanitarista desde os tempos mais remotos, 

essa marca temporal vem se dissipando no sentido de desestruturação solidária oriunda 

do capitalismo dos tempos contemporâneos. Objetivo: Caracterizar processos de 

reflexão hermenêutica em saúde levando em consideração o cuidado e o conceito no 

sentido da integralidade. Metodologia: O molde deste estudo engendra-se como 

teórico-reflexivo. Tal descrição se fez necessária para se atingir de forma satisfatória o 

objetivo proposto. A coleta teórica ocorreu de forma sistemática com a compulsa de 

materiais de domínio público. Considerações finais: Muito mais do que entender e 

conceituar a saúde como atividade interativa e afetuosa é caracterizá-la como algo 

filosófico prático, de ordem ética, com abordagem moralista para o cuidado humano. A 

integralidade pode até ser foco das práticas em saúde, no entanto só terá efetividade 

quando compreendida não só como doutrina, mas sim como instituição capaz de ser 

incorporada como princípio norteador da prática de atenção ao coletivo.   
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