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Producción  de la salud y de las enfermedades 

considerando  los factores geográficos 
(contextos territoriales) 

SOBRE O QUE VAMOS A FALAR?SOBRE O QUE VAMOS A FALAR?  

CIDADES SAUDÁVEIS, CONTEXTOS TERRITORIAIS E PROMOÇÃO DA SAÚDE 



O objetivo desta comunicação é apresentar três 

conceitos extremamente vinculados, território, 

promoção da saúde e cidades saudáveis.  

Para iniciar a discussão, sem querer apresentar a 

conclusão anticipada, poderíamos dizer que não há 

como construir cidadescidades  saudáveissaudáveis sem considerar o 

territorio e não se pode falar de territórioterritório  saudávelsaudável  

sem saúdesaúde  ambientalambiental. 



Ainda que pareça “lugar comum”, é preciso falar de 
Hipocrates para referir-se ao início da saúde na 
Geografia, ou quem sabe, da Geografia na Saúde. 

Hipócrates, 

quando tudo começou 



Dizia que o médico deveria investigar a 
origem das enfermidades no ambiente. 
 
Conhecer o lugar onde ocorrem as 
doenças seria o primeiro passo para 
entendê-las, e a própria cura deveria ser 
buscada na natureza e não na magia e nos 
espíritos 

O que Hipócrates queria era reconhecer o contextocontexto  territorialterritorial  

para descobrir a causa das doenças. 



A Geografia só descobriu a saúde, recentemente, por 

que o campo da saúde esteve fechado à Geografia. 

A saúde descobriu a Geografia primeiro. 



O modelo Biomédico de saúde, desde o final do 

século 19 entende a saúde como um fenômeno 

biológico do corpo humano, centrado no indivíduo, na 

relação médico-paciente, tendo como lócus 

privilegiado de atuação o hospital, a partir da ênfase 

na medicina curativa, tecnológica e medicamentosa. 

 



Mas, outra concepção de saúde é possível a partir 

dos conceitos de saúdesaúde  ambientalambiental e promoção da 

saúde.  

 

No conceito de promoção da saúde apresentado no 

documento A New Perspective on the Health of 

Canadians (LALONDE 1974), aparecem quatro 

aspectos fundamentais: biologia humana, estilo de 

vida, ambiente e organização da atenção à saúde.  
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     SAÚDE AMBIENTE 



Sobre o ambiente, considerado mais que a dimensão 

física ou "natural", mas também às dimensões social, 

econômica, política e cultural, quer dizer o lugar em que 

as pessoas vivem: o lugar em que moram, trabalham, os 

lugares do lazer e também o trajeto entre esses lugares. 

 

Pensando assim, saúde ambiental é parte do conceito 

de promoção da saúde. 



Multiprofissional 

Interdisciplinar Transdisciplinar 

SAÚDESAÚDE  



AMBIENTE 



Considerando que a saúde e a doença são multi-

causadas, em contextos socioambientais e culturais 

complexos, e diversos em cada lugar, para encontrar 

soluções não devemos pensar em causas, mas em 

contextos.  

CONTEXTOS DA SAÚDECONTEXTOS DA SAÚDE  



CONTEXTOS COMPLEXOS 

 

Como, então, entender a relação saúde-ambiente, a 

partir de contextos territoriais?  

 

O conceito de espaço expresa bem os contextos 

ambientais e tem sido muito utilizado em saúde. 



O ESPAÇO em Milton Santos é 
 

“um conjunto indisociável de sistemas de objetos (fixos) e 

de ações (fluxos) que se apresentam como testemunho 

de uma história escrita pelos processos do passado e do 

presente” (SANTOS 1988). 

Mas, o que dá materialidade ao conceito de espaço são 

outros dois conceitos: lugar e território 



TERRITÓRIO representa um espaço de relações sociais, 

no qual se manifesta a vida cotidiana dos individuos e das 

populações. 

  

“É o resultado de uma acumulação de situações 

históricas, ambientais, sociaiss que promovem condições 

particulares para a produção das doenças” (MONKEN y 

BARCELLOS, 2005).  



TERRITÓRIOS DE VIDA E TRABALHO 



A saúde depende muito mais de fatores relacionados 

à vida cotidiana nos territórios habituais de vida e 

trabalho.  

 

Ainda que haja influências em escalas regionais, 

nacionais e mundias, é  nos contextoscontextos  locaislocais  que 

devemos intervenir para resolver os problemas de 

doença e produzir saúde. 





O reconhecimento do território na escala do 

cotidiano não exclui a identificação das relações de 

verticalidade com outros niveis de decisão  que 

podem influir sobremaneira na vida social local. 



Budin dizia em seu livro Essai de Geographie 

Médicale, em 1843, “o homem não nasce, vive, sofre e 

morre de maneira idêntica nas diferentes partes do 

mundo”.  

 

O que Budin queria dizer é que a influência dos contextos 

territoriais na saúde varia em cada lugar. 



Portanto, é necessário iluminar mais o cenário do 

cotidiano dos indivíduos e coletividades, buscando 

reconhecer os contextos dos lugares e territórios de 

vida e trabajo, considerando o proceso saúde-

doença como  proceso coletivo.  

 

Temos a necessidade de recuperar o conceito de 

lugar como o espaço organizado para a análise e a 

intervenção. 



Falta de saneamento ambiental 



Violência: agressão  física e psicológica 
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A análise dos contextos territoriais para fins de 
estratégias de promoção da saúde deve considerar três 
abordagens: 
 
1. La población 
2. El territorio 
3. Redes sociales 

População 

(indicadores 
sociais) 

Território 

(fixos e 
fluxos) 

Redes Sociais 

PromoçãoPromoção  da da SaúdeSaúde  





A população total do bairro, considerando os quatro setores, é de 

3.965 habitantes (IBGE, 2010). Destes, 2.032 (51%) é composta pela 

população feminina e 1.933 (49%) pela população masculina.  

 

Cerca de 65% dos habitantes correspondem à população adulta, 

considerando a faixa etária dos 19 aos 64 anos;  em seguida vêm a 

população infantil, com aproximadamente 18% (faixa etária de 0 a 11 

anos); os adolescentes (12 a 18 anos) correspondem a 11% da 

população total, e por último, a população idosa (acima dos 65 anos) 

se refere aos 6% restantes.  











LA RECOLECCIÓN DE DATOS CON SMARTPHONES 





PREVENÇÃO DA DOENÇA 

PROMOÇÃO DA SAÚDEPROMOÇÃO DA SAÚDE  



De modo geral, a efetividade das campanhas é quase 

nula, e isto se explica porque as campanhs de 

prevenção são direcionadas aos indivíduos, para que 

eles mudem seu comportamento, ignorando que o 

comportamento é cultural e a cultura é produto dos 

grupos sociais e não do indivíduo.  

Promoción de la salud 



Promoção da Saúde 
 
Não é de responsabilidade exclusiva do setor de saúde, sendo 
necessária uma atuação interssetorial e interdisciplinar. 
 

A saúde, como produção social de determinação 
múltipla e complexa, exige a participação ativa de todos 
os sujeitos envolvidos em sua produção - usuários, 
movimentos sociais, trabalhadores da saúde, gestores 
do setor sanitário e de outros setores 

Mudança de contextos de vida 

• Territórios saudáveis 

• Estilos de vida saudáveis 



A promoçãopromoção  dada  saúdesaúde  apresenta-se como uma política 

transversal, integrada e intersetorialintersetorial, que faça dialogar 

as diversas áreas do setor sanitário, os outros setores 

do Governo, o setor privado e não governamental e a 

sociedade, compondo redes de compromisso e co-

responsabilidade quanto à qualidade de vida da 

população em que todos sejam partícipes na proteção 

e no cuidado com a vida. 



Os ‘modos e estilos de vida’ são derivados não só das 

eleições pessoais, se não de fatores culturais, práticas 

sociais e das oportunidades oferecidas nas relações 

sociais e pelo  território. 

Quando as campanhas falham, ou seja, os 

comportamentos preconizados não têm adesão, se 

responsabiliza os indivíduos pelo  fracasso. 



A definição das ações de Promoção da Saúde 

multisetorial, incluie alguns elementos chaves como a 

mobilizaçãomobilização  comunitáriacomunitária  para atuar na melhoria da 

qualidade de vida e mudar o ambiente para la 

construção de territórios saldáveis. 



CONCLUSÕES 



Não é possível fazer promoção da saúde sem 

considerar o território e os grupos sociais, tão pouco  

sem fazer diagnósticos participativos e 

transdisciplinares dos contextos de vida no território.  

 

É na relação social dos sujeitos conscientes de si 

mesmos e de seus territorios que devemos construir 

as estratégias de intervenção. 



Ainda, hoje, as cidades são insalubres e as desigualdades sociais 

se ampliam, manifestando-se na segregação sócio-espacial dos 

mais pobres, para os quais estão reservados os lugares ainda 

mais insalubres e os piores serviços públicos.  

 

Embora, a transição epidemiológica tenha chegado, na periferia 

das cidades, ainda se vive, adoece e morre como no início do 

século 20, e as pessoas são acometidas por doenças infecciosas 

e parasitárias, perfeitamente previníveis. 



O modelo de Cidades Saudáveis corresponde a uma 

estratégia de alcance de padrões sanitários que 

consideram o indivíduo na sua totalidade e em 

relação ao meio em que vive e a sua coletividade, 

numa permanente inter-relação. Deve utilizar a 

intersetorialidade como instrumento de promoção da 

saúde através de uma visão compartilhada das várias 

dimensões da realidade: política, econômica, 

ambiental, cultural e social.  


