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INTRODUÇÃO 

 Os estudos sobre as influências do ambiente urbano na saúde de seus citadinos 

são tratados atualmente sob diversos enfoques entre os quais: a Medicina, a Geografia da 

Saúde, a Epidemiologia, a Psicologia Ambiental, a Sociologia e a Antropologia, dentre 

outros. Este estudo remonta ao período histórico da antiguidade ocidental, e tal referencial 

sobre a origem da Geografia da Saúde, é encontrado na obra intitulada “Dos ares, dos 

mares e dos lugares”, de Hipócrates, em que propôs uma concepção ambiental para as 

doenças. 

Atribui-se a Hipócrates (480 a. C), portanto, os primeiros registros, no Ocidente, 

sobre a relação entre doença e espaço urbano; analisando a influência da situação das 

cidades, a natureza dos solos, os tipos de águas, os ventos e os modos de vida que 

contribuiriam à saúde da população. O entrosamento do estudo da relação saúde/ambiente 

originou-se, dessa forma, permeando os saberes da Geografia e da Medicina, constituindo-

se em um novo campo interdisciplinar de pesquisa a Geografia da Saúde. Entende-se esta 

área do conhecimento como um ramo da Geografia, que analisa a dimensão sócio-

ambiental no padrão da distribuição das doenças, que acometeram e/ou acometem as 

sociedades. 

Transportando-se para Ilha do Maranhão, pode-se afirmar que os primeiros 

trabalhos que abordaram a relação entre o espaço urbano de São Luís e a saúde de seus 

citadinos datam do final do século XIX e início do século XX. O programa desenvolvido pelo 

médico Almir Parga Nina, diretor da Inspetoria de Higiene do Maranhão em 1886, chamou 

atenção para o saneamento urbano da capital do estado e suas vantagens higiênicas. Em 

1891 ratificou sua preocupação, quando propôs um “Programa para o estudo do 

saneamento da cidade de São Luís” e indicou como prioritário a instalação de um sistema 

de esgotos. 
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Em São Luís, um sistema regular de abastecimento de água foi inaugurado em 

1925 e de esgoto em 1926. Segundo Palhano (1988) provavelmente esta capital tenha sido 

a última, entre as capitais brasileiras, a estabelecer uma rede de esgotos. 

A escassez do saneamento urbano durante vários anos foi apontada como um 

dos principais problemas do crescimento desordenado da capital maranhense e como 

elemento facilitador ao desenvolvimento de diversos vetores que originariam doenças de 

veiculação hídrica. Atualmente, o problema persiste principalmente nas áreas periféricas da 

cidade, estando a população destas áreas sujeita a doenças típicas da pobreza. O presente 

trabalho utilizando o método histórico/quantitativo tem como escopo investigar a relação 

saúde e ambiente, destacando o índice de doenças ligadas a ausência de saneamento 

básico. 

ESPAÇO URBANO E A ORIGEM DAS DOENÇAS 

 A historiografia ocidental ao abordar a origem de diversas doenças, aponta o 

ambiente urbano como o lócus de origem e disseminação de doenças; historiadores 

médicos afirmam que doenças como peste pneumônica, malária, hanseníase, tuberculose e 

sífilis, todas teriam sido desenvolvidas na ecologia urbana; “tanto quanto foi possível 

apreender pelos registros históricos, essas doenças raramente foram vistas – se é que o 

foram antes do estabelecimento de centros urbanos” (GARRETT, 1995, p.233). 

 A relação entre espaço urbano e o aparecimento de doenças, abordado por 

Hipócrates (480 a. C), pode ser considerado um verdadeiro guia médico de geografia 

urbana; ou como afirma Rosen (1994) sua obra pretendia ajudar o médico a entrar em uma 

cidade, e para fazer um diagnóstico deveria observar vários aspectos do ambiente urbano 

que estaria condicionando a saúde de seus citadinos, só assim poderia propor um 

prognóstico. 

Quando se entra pela primeira vez em uma cidade deve-se 

considerar sua localização em relação aos ventos e ao nascer do 

sol, pois não será o mesmo se estiver situada ao norte ou ao sul. 

[...]. Portanto, conhecendo bem todos esses aspectos ou menos 

grande parte deles, ao chegar a uma cidade estranha não se pode 

deixar de reconhecer que doenças peculiares ao lugar, quer a 

natureza específica das doenças comum, de tal forma a não ficar 

em dúvidas quanto ao tratamento ou a cometer enganos 

(HIPOCRATES 480 a.C apud GARRETT, 1995, p. 231). 
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 O crescimento urbano desordenado e concentração populacional formam um 

binômio propício para as epidemias que grassaram as populações em várias partes do 

mundo, principalmente na cidade pós-industrial, em que, invariavelmente, as classes menos 

favorecidas ficavam sujeitas às más condições de vida e aos agravos a sua saúde. 

 Em São Luís, um dos primeiros trabalhos relacionando diretamente doenças e o 

crescimento urbano foi realizado por Fran Paxeco, geógrafo maranhense, que analisando os 

dados de mortalidade, apontou que esses indicadores eram maiores nas áreas urbanas que 

nas rurais do estado maranhense. Advertiu ainda sobre o processo de urbanização da 

cidade afirmando que: 

Trocou-se, com o advento da era industrialista, o fortificante ar das 

serras pelos micróbios citadinos.[...]. E, como a moléstia do 

urbanismo grassa intensamente, aqui e além, cuide se em a 

combater a tempo, afim de lhe minorar os corolários (PAXECO, 

1916, p.30). 

 Ainda no trabalho do supracitado autor, em tópico específico sobre o 

saneamento, chegou a comparar este serviço entre os Estados da Bahia, do Rio de Janeiro 

e de Pernambuco com realizado no Maranhão. Criticou, este último estado, afirmando que 

por sua antiguidade deveria experimentar os benefícios deste serviço. Revelou ainda suas 

concepções sobre o higienismo, como princípio normatizador e interventor para a 

salubridade urbana. O higienismo como mecanismo de controle social e econômico para 

alcançar as benesses do desenvolvimento econômico que a cidade, já na era industrial, 

precisava atingir. Por isso afirmou que: 

Duas das maiores preocupações dos hijienistas .[...] são a água e os 

esgotos. Destes dois fatores depende, em grande parte, a 

salubridade das aglomeraçõis humanas o que quer dizer que 

dependem a prosperidade, o dezenvolvimento material, a riqueza, 

tudo. Uma intima relação liga estes dois pilares da higiene, não 

podendo haver boa agua onde houver maus esgotos, e muito menos 

onde não eziste metodo algum, regular, de saniamento [...] 

(PAXECO, 1916, p. 24-23). 

 Considerando as doenças urbanas atuais, a Organização Mundial da Saúde 

afirma que as maiores incidências de doenças estão relacionadas hoje à baixa qualidade de 

vida urbana. Acrescente-se que, neste sentido, as populações das cidades são acometidas 

por antigas e novas formas de doenças, ou ainda pelas chamadas “doenças de países 

pobres” e as “doenças dos países ricos”. Pressões cotidianas impostas aos citadinos, 
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ausência de infra-estrutura básica e de políticas públicas inadequadas, completam o quadro 

dos fatores que proporcionam baixa qualidade de vida nos grandes centros urbanos. 

 São Luís, nas últimas décadas do século XX, passou por uma fase de transição 

epidemiológica, compreendida como a transição na mortalidade por doenças infecciosas 

para as mortes por doenças crônico-degenerativas (BARROS apud SILVA, 1995). Pode-se 

afirmar que as chamadas doenças da riqueza, ligadas aos novos estilos de vida das 

pressões cotidianas estão dentre as maiores causas de mortes na cidade. Entretanto, as 

chamadas doenças da pobreza, ligadas a ausência de infra-estrutura básica, ainda se 

destacam nas estatísticas de óbitos. 
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Gráfico 1 – Transição epidemiológica em São Luís 

Fonte: Silva (1995). Adaptação: Mendes; Rodrigues (2004). 

 Baseado em dados mais recentes da Secretaria de Saúde do Município 

(SEMUS) observou-se o mesmo perfil de transição epidemiológica, permanecendo as 

doenças do aparelho circulatório como principal causa de óbitos; as chamadas doenças 

crônico-degenerativas. Conforme pode ser observado na tabela abaixo: 

Tabela 1 – Principais causas de mortes em São Luís 
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Doenças 1996 1997 1998 1999 200 2001 2002 

Ap. Circulatório 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 

Mal definidas 3º 2º 2º 2º 2º 2º  - 

Causas Externas 2º 3º 3º 4º 4º 3º 3º 

Neoplasias 4º 4º 4º 3º 3º 4º 2º 

Afec. Perinatal 5º 5º 7º 9º 8º 8º 6º 

Infec/parasitárias 6º 7º 6º 6º 7º 7º 5º 

 

Fonte: SEMUS (2002). Adaptado: Mendes; Rodrigues (2004). 

 Na seqüência as causas “mal definidas”, representando o terceiro e segundo 

lugares indicando, sobretudo, deficiências na notificação dos registros de óbitos. As 

chamadas “causas externas”, inclusas aí os casos de violência urbana de um modo geral, 

dentre as quais acidentes de trânsito e homicídios; e as “neoplasias” que cresceram nos 

últimos anos, ambas representam as chamadas doenças da modernidade. Os dois últimos 

indicadores afecções perinatais e doenças infecciosas e parasitárias representam as 

chamadas doenças do atraso. 

 Cabe observar que hodiernamente, a transição epidemiológica das doenças 

deve-se ao próprio perfil da população. Ou seja, o aumento da expectativa de vida, redução 

do número de filhos, redução nos índices de mortalidade infantil são fatores que determinam 

as novas estatísticas de óbitos. Considerando que o perfil da população brasileira ainda é de 

uma população de jovem e crianças; as estatísticas de doenças diarréicas, por exemplo, 

afetam diretamente as crianças. A população adulta é mais afetada por doenças crônico-

degenerativas e as causas externas, esta última gerada principalmente nos grandes centros 

urbanos. 

O saneamento ambiental como fator de Saúde no município de São Luís. 

Para se dispor de qualidade de vida, é necessário que sejam considerados 

alguns procedimentos responsáveis por manter a saúde humana e do ambiente em que se 

vive, já que este influencia positivamente ou negativamente a saúde dos habitantes. 

O padrão de qualidade de vida para o ser humano é definido levando em 

consideração alguns conceitos e parâmetros básicos para avaliar deste padrão. Inicialmente 

deve-se considerar o próprio conceito de saúde, que segundo a Organização Mundial da 
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Saúde - OMS, é "o completo bem estar físico, mental e social, e não somente a ausência de 

doenças". Este conceito, apesar do avanço teórico, é considerado uma utopia, pois atingir o 

“completo bem estar” por si só demanda um objetivo inatingível; ponderando que a saúde 

humana é atingida direta ou indiretamente na medida que o ambiente vem sendo 

degradado. 

Sendo assim, para se atingir e manter a saúde do homem é necessário 

desenvolver outras atividades que interferem diretamente ou indiretamente no cotidiano das 

pessoas, como o desenvolvimento urbano adequado com direito a: habitação, com 

abastecimento de água e rede de esgoto; o trabalho, o transporte, a educação, a segurança, 

o lazer e o sistema de saúde eficiente; ou seja, o direito assegurado à vida. 

Como exemplo de indicador de qualidade ambiental urbana, cita-se o 

saneamento básico, que tem por objetivo, proporcionar a segurança sanitária em prol da 

defesa da saúde humana, resultando assim numa melhor qualidade de vida da população. 

Segundo Campos e Macedo (2000 p.48), Saneamento Ambiental é o controle de todos os 

fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer algum efeito sobre seu 

bem estar físico, mental ou social. Ainda segundo a OMS “Saneamento é o controle de 

todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeito deletério 

sobre o seu bem estar físico, mental ou social”. 

Considerando que existe uma relação direta entre o ambiente saudável-saúde 

humana; e ainda que, o ambiente faz parte do ciclo nosológico de vários vetores 

responsáveis pelas doenças; preservar e saneá-lo impede a proliferação das enfermidades. 

Daí a importância da melhoria da oferta do saneamento para a população, principalmente a 

de baixa renda que habita os espaços urbanos sem a menor infraestrutura. 

 A situação do saneamento ambiental no Brasil melhorou nos últimos dez anos. 

Porém, nas regiões Norte e Nordeste, não houve uma melhoria satisfatória em relação a 

outras regiões brasileiras, conforme dados do Censo demográfico do IGBE do ano de 2002. 

 A água é considerada um importante veiculo na transmissão de doenças, já que 

faz parte do ciclo epidemiológico de varias doenças. O abastecimento de água no Brasil 

melhorou nos últimos anos, porém a sua qualidade ainda é preocupante. No Brasil, dos 

9.848 distritos, 3.413 possuem tratamento convencional e 3.258 não possuem nenhum tipo 

de tratamento. No nordeste, dos 3.084 distritos, 53% possuem tratamento de esgoto 

convencional. O esgotamento sanitário ainda é mais preocupante. No Brasil, 48,8% dos 

municípios não possuem coleta de esgoto. No nordeste, este índice chega a 57,1%. O 

tratamento de esgoto possui índices ainda piores; 66,2% dos municípios brasileiros não 

tratam o esgoto. Este esgoto não tratado é jogado in natura nos corpos de água ou no solo, 

contribuindo para a proliferação de doenças. 
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Em São Luís, somente em 1966, com a Criação da Companhia de Água e Esgoto 

do Maranhão – CAEMA, que se pode verificar um melhoramento no saneamento básico em 

todo o estado, principalmente na capital. Entretanto, no ano de sua criação, apenas 4% da 

população maranhense dispunham de água potável e 1,4% de rede coletora de esgoto. 

Em 1975, houve uma expressiva melhora, já que foi nesse período que o 

governo federal, através do banco Nacional de Habitação – BNH, criou a PLANASA – Plano 

Nacional de Saneamento, que visava implantar inicialmente, sistema de abastecimento de 

água em todas as cidades brasileiras, de modo a atender 80% da população urbana do país 

até 1980. Em São Luís, neste ano, 60% da população já dispunha de rede de abastecimento 

de água e 20% de rede coletora de esgoto. 

Atualmente em São Luís, 91% da população, ou seja, 931.191 habitantes 

recebem água tratada. Em relação a coleta de esgoto, são beneficiadas 387.000 pessoas, 

representando 38,6% da população da Capital (CAEMA, 2000). Notoriamente há um déficit 

na relação água tratada e coleta de esgoto, colocando a população não beneficiada pela 

rede de coleta de esgoto mais vulnerável as doenças originárias deste problema. 

A falta de uma política voltada para o saneamento ambiental contribui para a 

proliferação de doenças, como Campos e Macedo (1997 p.147) descrevem: 

No Brasil, na grande maioria das cidades, principalmente na região 

nordeste, o precário ou inexistente saneamento básico, associado 

ao nível de escolaridade e, conseqüentemente, baixos padrões de 

higiene ambientais, coletivos ou individuais, contribuem de maneira 

importante para a manutenção de várias parasitoses. 

 Muitas doenças são relacionadas à falta de saneamento básico, como febre 

tifóide, hepatite infecciosa, febre amarela, leptospirose, disenterias bacilares, cólera entre 

outras, afetando a qualidade de vida da população residente em áreas que não são dotadas 

de infra-estrutura adequada. 

 Em São Luís, de acordo com dados da Secretaria da Saúde do Município 

(SEMUS), dentre os principais agravos que afetaram a população ludovicense em 2002, a 

de maior incidência foi uma enfermidade relacionada à ausência de saneamento básico: a 

diarréia com 20.597 casos confirmados por 100.000 habitantes, como maior concentração 

(53,6%) foi na faixa etária de menores de 05 anos. 

 Porém, a diarréia não foi a única doença relacionada á falta de saneamento 

básico que afetou a população de São Luís. Foram notificados e confirmados também a 
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“Dengue, com 313 casos confirmados, a Esquistossomose, com 186 casos confirmados” 

(SEMUS – SVES/SINAM – 2002). 

Segundo a própria Secretaria Municipal de Saúde (2002) em São Luís “as 

doenças de veiculação hídrica alertam para a necessidade de um maior investimento em 

saneamento básico”. Observou ainda que, a esquistossomose, em terceiro lugar nas 

estatísticas foi detectada em localidades com ausência de saneamento básico que 

favoreceu a proliferação do “hospedeiro intermediário – o caramujo”; o que reforça a relação 

entre ambiente e saúde dos habitantes. 

 

AGRAVOS 

Notificados 

Residentes e

Não 

Residentes 

Notificados 

Residentes 

Confirmados 

São Luís 

Coef. de 

Incidência 

 
Diarréia 
Dengue 
Esquistossomo
se 
Malária 
Leptospirose 
Febre Tifóide 

 20.597 
 114 
 201 
 388 
  74 
 572 

 20.597 
 902 
 186 
  89 
  45 
  2 

 20.597 
 313 
 186 
  89 
  18 
  1 

 2.272 
 34,5 
 20,5 
 9,81 
 1,9 
 0,1 

 Quadro 1 - População de São Luís/2002 – 906.567 hab 

 Fonte: SEMUS – SVES/SINAN 

Para a Secretaria Municipal de Saúde, São Luís está dividida em 07 (sete) 

distritos sanitários, dentre os quais são acompanhados e identificados os casos de 

distribuição de doenças. Chama-se atenção para a próxima tabela que demonstra casos de 

diarréia em crianças com a faixa etária menor de 01 ano, faixa que em a incidência foi mais 

elevada. 

 

Distritos Sanitários Menores de 1 ano 

Coroadinho 1.197 

Itaquí-Bacanga 725 

Tirirical 671 

Bequimão 565 

Cohab 478 
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Vila Esperança 139 

Centro 126 

TOTAL 3.901 

Tabela 2 – Distribuição dos casos de Diarréia em São Luís(2002) 

Fonte: SEMUS. Adaptado: Mendes; Rodrigues (2004). 

Dentre os distritos sanitários identificados, cabe mencionar como exemplos que 

“Coroadinho” e “Itaquí-Baganca”, respectivamente em primeiro e segundo lugar, são áreas 

periféricas da cidade, com população de baixa renda e pouca infra-estrutura; ratificando que 

a incidência da doença está relacionada aos fatores supracitados. 

Os dados referentes aos casos de diarréia em São Luís, indicando a ocorrência 

por mês, revelou a concentração dos casos nos meses de janeiro e fevereiro com 10,5% e 

12,3% respectivamente, considerando-se aí o período de grandes índices pluviométrico. 

Associados a outros fatores como ausência de infra-estrutura básica de algumas áreas da 

cidade, entende-se melhor os dados estatísticos apresentados pela Secretaria de Saúde do 

Muncípio. 

 

Meses Nº de casos % 

Janeiro 2.165 10,5 

Fevereiro 2.528 12,3 

Março 1.999 9,7 

Abril 1.788 8,7 

Maio 2.035 9.9 

Junho 1.549 7,7 

Julho 1496 7,3 

Agosto 1.652 8,0 

Setembro 1.097 5,3 

Outubro 1.340 6,5 

Novembro 1.490 7,2 

Dezembro 1.458 7,1 

TOTAL 20.597 100,0 

Tabela 2 – Distribuição dos casos de diarréia por mês – São Luís - MA 

Fonte: SEMUS/SVES/SINAM 
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Portanto, compreende-se que a proliferação de várias doenças, associadas á 

falta de saneamento básico, ainda interferem muito nos indicadores de qualidade de vida em 

São Luís. Sabe-se hoje, que não basta apenas tratar com remédios para erradicar certas 

doenças que acometem a população de um modo geral, na maioria dos casos, ações 

preventivas é o melhor remédio. Entende-se que é necessário o investimento racional e 

eficiente de recursos em medidas de saneamento, principalmente nas áreas urbanas de 

ocupação irregular, e a sensibilização do poder público responsável a respeito da 

importância de tais medidas, para bloquear o ciclo das doenças e atingir níveis de saúde 

satisfatórios para a população em geral. 

O chamado Monitoramento das Doenças Diarréicas (MDDA) desenvolvido pela 

Secretaria de Saúde do Município de São Luís apontou como medida de controle: melhor 

qualidade da água, adequado tratamento do lixo e controle de vetores; além de ações 

voltadas para os hábitos de higiene da população. Todas estas ações são de 

responsabilidade do poder público, principalmente municipal, no sentido de minimizar os 

problemas detectados e prevenir novos casos. 

 Outro aspecto importante a ser observado diz respeito à limpeza urbana e coleta 

dos resíduos sólidos; o inadequado tratamento de ambos pode ocasionar uma variedade de 

conseqüências para a saúde humana. Atualmente a prefeitura de São Luís possui um 

sistema mais eficiente dos respectivos serviços, o que certamente refletirá na salubridade 

urbana posteriormente, embora algumas áreas ainda persistem o problema da coleta regular 

do lixo em que a população costuma se desfazer dos dejetos aleatoriamente em terrenos 

baldios. 

Considerações finais 

 A história das cidades está prenhe de exemplos em que suas populações 

enfrentaram problemas relacionados à saúde, resultado da vivência dos aglomerados 

urbanos e do crescimento desordenado dos mesmos. Os flagelos que grassaram as mais 

antigas civilizações reforçaram o ambiente urbano como propício para a origem de várias 

doenças. 

 Com a crescente preocupação dos estudos sobre a saúde pública urbana, a 

Geografia da Saúde tem participação efetiva em diagnosticar a qualidade ambiental. A 

sobrecarga de viver no espaço urbano produz efeitos físicos e psíquicos no corpo humano, 

ampliando o próprio conceito de doenças urbanas devido às novas formas apresentadas 

pelos moradores de grandes e pequenas cidades. Portanto, é cada vez maior a necessidade 

de trabalhar os novos paradigmas ecossistêmicos de saúde, entendendo este como um 
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conceito mais abrangente que o preconizado atualmente pela Organização Mundial de 

Saúde. 

 Em São Luís, os primeiros melhoramentos urbanísticos, datam dos séculos XVIII 

e XIX; e expressou as ações de cunho sanitarista, como uma necessidade para acompanhar 

o crescimento urbano e populacional. No entanto, o problema da insalubridade sempre foi 

apontado como aspecto facilitador para a proliferação das doenças, apesar, de vários 

trabalhos produzidos por médicos propondo soluções para tal problema. 

 O crescimento acelerado de São Luís nas últimas décadas produziu áreas 

destituídas de infra-estrutura básica, notadamente em áreas periféricas, áreas de ocupação 

desordenada e de população de baixa renda. No entanto, algumas áreas centrais da cidade 

também apresentam mostras de insalubridades, decorrentes da ineficiência de políticas 

públicas eficazes. 

 O problema com o saneamento básico em São Luís é antigo, considerando 

trabalhos realizados no final do século XIX e início do século XX, que já apontavam tal 

problema e relacionaram a saúde de seus citadinos. Atualmente a cidade tem 392 (trezentos 

e noventa e dois) anos de fundação e aproximadamente um milhão de habitantes. Sobre o 

crescimento da população a tendência natural é o aumento, considerando ainda que a 

cidade tornou-se um pólo atrativo tendo em vista os grandes projetos instalados ALUMAR e 

Companhia Vale do Rio Doce. 

 Atualmente os acordos para os novos projetos de instalação de um pólo 

siderúrgico devem incrementar a migração para São Luís, em função do marketing que o 

próprio governo estadual e municipal faz veicular na mídia aumentando as perspectivas de 

geração de novos empregos diretos e indiretos. 

 Com o incremento da população a tendência é a ocupação de novas áreas, 

seletivamente com infra-estrutura para a população de melhor poder aquisitivo e sem para a 

população de baixa renda. Portanto, o crescimento da cidade sem infra-estrutura adequada 

para acompanhar a demanda populacional, pode continuar gerando problema de 

insalubridade que vai afetar diretamente os moradores. 

 Tratando especificamente sobre o saneamento urbano e sua relação com as 

chamadas doenças da pobreza, pode-se considerar que existe na cidade uma ligação direta 

entre ambas. Considerando os indicadores atualmente apresentados, as doenças de 

veiculação hídricas ainda são um grave problema de saúde pública na capital maranhense. 
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 Entende-se que o processo saúde e qualidade de vida são intrínsecos, por isso, 

investigar as características sócio-ambientais é necessário para avaliar a saúde da 

população. Os programas de vigilância sanitária da cidade continuaram de certa forma 

ineficaz se não houver investimentos de caráter preventivo. 

 E como ações preventivas entende-se a melhoria no saneamento básico 

principalmente das áreas carentes, que são hoje as mais atingidas pelas doenças da 

pobreza e do atraso econômico. As populações destas áreas são invariavelmente de baixa 

renda e dependentes dos sistemas públicos de saúde, o que gera uma maior 

responsabilidade do poder público. 

A importância que deve ser atribuída à análise sócio-ambiental para a origem das 

doenças é inegavelmente relevante, sobretudo, porque considera a saúde como 

determinada principalmente por fatores sócio-econômico e não apenas biológicos, e o 

saneamento básico é uma mostra disso, o ambiente como fator mais determinante para a 

saúde. 

 Para verificar a abrangência do conhecimento sobre a saúde pública de São Luís 

de co-responsabilidade dos atores sociais há a necessidade da realização de pesquisas que 

analisem os elementos pertinentes a essa temática, assim como contribuir para as 

discussões interdisciplinares que buscam compreender as contradições sócio-espaciais 

atuais e que almejam acrescentar ao nível das necessidades básicas da população a idéia 

de qualidade de vida. 

Considera-se que não há limites interdisciplinares, principalmente quando os 

objetivos agrupam-se para promover a saúde e a qualidade de vida; portando, os novos 

enfoques “ecossistêmicos” devem estar na pauta das discussões das políticas públicas 

urbanas que priorize o saneamento básico, o transporte público de qualidade, as habitações 

dignas, o acesso aos serviços de saúde, o trabalho, a segurança, o lazer, a longevidade do 

homem, enfim, promovam a saúde e a vida. 
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