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RESENHA

grande maioria da popu-
lação brasileira vive hoje
nas cidades. Mas elas va-
riam bastante entre si e
há diferenças marcantes

mesmo dentro de uma mesma cidade,
o que tem impacto sobre as característi-
cas da vida urbana e as condições de
saúde da população. Compreender essa
complexidade é essencial para a toma-
da de decisões sobre intervenções públi-
cas nas cidades. Estudos e ensaios sobre
o assunto estão reunidos no livro Cida-
des saudáveis? Alguns olhares sobre o
tema, lançamento da Editora Fiocruz.

A coletânea foi organizada pelas
pesquisadoras Carmen Beatriz Silveira e
Bárbara Pellegrini, do Campus Fiocruz da
Mata Atlântica, e Tania Maria Fernan-
des, da Casa de Oswaldo Cruz (COC/
Fiocruz). A obra não só traz reflexões
teóricas, mas as coloca em diálogo com
diferentes iniciativas para a melhoria da
saúde das cidades – inclusive no âmbito
da esfera executiva do SUS.

Os textos apresentam contribuições
de especialistas de diferentes ramos do
conhecimento. Fruto de projetos apoi-
ados pelo Programa de Desenvolvimen-
to Tecnológico em Saúde Pública
(PDTSP/Fiocruz), a coletânea oferece
um rico apanhado das relações entre
ambiente e saúde nas grandes cida-
des. São ao todo dez capítulos que, a
partir de diferentes perspectivas, con-
tribuem para o desafio de se construí-
rem cidades saudáveis.

A
Fernanda Marques

A noção de cidade saudável, con-
forme explicam as organizadoras, é in-
dissociável de outros dois conceitos: o de
promoção da saúde e o de determina-
ção social da saúde. O primeiro se opõe
a uma visão individualista da saúde, li-
mitada à atenção curativa. O segundo
considera a saúde como resultante de
uma série de fatores, o que inclui o esti-
lo de vida, o acesso a serviços de saúde,
os avanços da biologia humana e o am-
biente físico e social.

O ambiente físico e social está, jus-
tamente, no centro dos debates trava-
dos no livro. Afinal, municípios ou
comunidades saudáveis dependem de
uma prática contínua de aprimoramen-
to desse ambiente, por meio de estraté-
gias que priorizem a saúde dos cidadãos
dentro daquela lógica ampliada de qua-
lidade de vida, com ações intersetoriais
e garantia de participação social. Decor-
re que uma cidade saudável deve ser
também, necessariamente, uma cidade
justa, pois as iniquidades sociais se des-
tacam entre as causas de deterioração
da saúde. É imprescindível, portanto,
reconfigurar o debate sobre as favelas e
outros espaços urbanos ainda estigmati-
zados como “inimigos” da cidade a se-
rem “eliminados”. Os autores da

coletânea defendem uma perspectiva
universal de luta pelo direito à cidade e
uma promoção da saúde emancipatória
no âmbito territorial.

Alguns territórios são analisados de
modo específico. Na cidade do Rio de
Janeiro são considerados os casos do
Complexo de Manguinhos, na Zona
Norte, e da antiga Colônia Juliano Mo-
reira, na Zona Oeste, áreas que rece-
beram investimentos do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) para
favelas. Ainda no Estado do Rio, estu-
da-se o município de Itaboraí, onde há
previsão de crescimento populacional e
interferência nos ecossistemas locais.
Examina-se também o crescimento de-
sordenado na Amazônia Legal, com a
consequente degradação dos ecossiste-
mas e o aumento da iniquidade social.

De modo mais geral, a coletânea
analisa a história da construção das cida-
des desde a chegada da industrialização
e dos processos de urbanização excluden-
tes. Buscam-se também metodologias e
indicadores para a identificação dos pro-
blemas e a avaliação das intervenções
socioespaciais realizadas. Os autores cum-
prem, assim, o objetivo principal de con-
tribuir para políticas públicas voltadas para
a melhoria da saúde das cidades.
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