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Resumo: Estudo realizado com famílias moradores em 
assentamentos precários, em São Luís-MA, traz contribuições acerca 
de suas realidades de vida em situação de vulnerabilidade social, a 
partir do desenvolvimento do Programa de Extensão “Educação e 
Cuidado da Mulher na várias fases da Vida”  e da análise dos dados 
da Pesquisa “Investigação das Condições de Vida e Saúde dos 
Moradores da Vila Marinha”. identificando como local carente de 
infra-estrutura e de políticas sociais que garantam a efetividade dos 
direitos sociais básicos. Enfoca a política de saúde como integrante 
da seguridade social, e os dilemas para efetivar na prática os 
princípios constitucionais. 
Palavras-chave: Política social, política de saúde, condições de 
vida. 
 
Abstract: This study was realized among families who live in 
precarious settlements, in São Luis-MA. It focuses the health policy 
as part of social security, and the dilemmas to put it in practice the 
constitutional principles, it also brings contributions about the 
inhabitants' life realities of social vulnerability, from the development 
of the extension program named "Education and Woman care during 
the various phases of life" and from the data analysis of the research 
named "Investigation of life and health conditions from the inhabitants 
of Vila Marinha". It is enhanced the lack of infrastructure and social 
policies that guarantee basic social rights. 
Key words: Social policy, health policy, life conditions. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
Este estudo é fruto do trabalho  desenvolvido com famílias moradoras, das Vilas 

Marinha, Buriti e Progresso, áreas de assentamento precário¹, localizadas em São Luís-MA, 

como parte  do  Projeto de Extensão “Educação e Cuidado Para a Saúde da Mulher nas 

Várias Fases da Vida, da Pesquisa “Investigação das Condições de Vida e Saúde dos 

Moradores da Vila Marinha” realizada em 2007, propostas do Departamento de Enfermagem 

da Universidade Federal do Maranhão. São levantadas  questões acerca da realidade de 

vida e saúde de das famílias que se encontram  em situação de vulnerabilidade social, 

enfocando a Política de Saúde como parte do Sistema de Seguridade Social e seus dilemas 

atuais quanto ao cumprimento dos seus princípios ideológicos, no sentido de atender às 

necessidades de populações empobrecidas, que por suas características às vezes não tem  

reconhecimento nem espacial, nem social.  

As políticas públicas em saúde integram o campo de ação social do Estado 

orientado para a melhoria das condições de saúde da população e dos ambientes natural, 

social e do trabalho. Sua tarefa específica em relação às outras políticas públicas da área 

social consiste em organizar as funções públicas governamentais para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da coletividade. (PAIM; ALMEIDA, 1998). 

 O modelo de proteção social no Brasil, foi redefinido na Constituição Federal de 

1988, com a adoção do conceito de Seguridade Social, integrada pelo conjunto das ações 

referentes à saúde, previdência e assistência social.  

Para assegurar o direito à saúde, a Carta Constitucional determinou a 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no país, estruturado de forma 

descentralizada, hierarquizada e regionalizada, de acesso universal, oferecendo atenção 

integral sob a égide do princípio da eqüidade.  

Ao estabelecer essa condição, há o reconhecimento que todo indivíduo, 

independente de suas diferenças individuais ou da sua inserção social tem igual direito 

com relação ao acesso à satisfação de suas necessidades de saúde, entendida a como 

sendo do Estado.  

 

 

____________________________________ 

¹assentamento habitacional irregular – favela, mocambo, palafita e assemelhados – localizado em terrenos de 
propriedade alheia, pública ou particular, ocupado de forma desordenada e densa, carente de serviços públicos 
essenciais, inclusive em área de risco ou legalmente protegida".( IBGE 2000). 
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O trabalho junto às comunidades carentes e  o estudo e levantamento das 

condições das famílias, se torna de suma importância, pois a família brasileira, além de  

sofrer os impactos dos processos de desenvolvimento sócio-econômicos e ações 

implementadas pelo Estado, advindos do perfil de distribuição de renda e do desemprego, 

passa a reocupar um espaço central nas Políticas e Programas, a exemplos da Estratégia 

Saúde da Família e O Programa Bolsa Família. Tentando atender às novas demandas por 

informações mais detalhadas o Programa de Atenção à Mulher nas várias fases da vida, 

buscou levantar indicadores de qualidade de vida, através do conhecimento do perfil  e  

como esses sujeitos, moradores da Vila Marinha e adjacências, vêm sendo alvo de atenção 

das políticas públicas, como beneficiários da rede de serviços públicos, particularmente das 

políticas de saúde.  

 

2. A POLÍTICA DE SAÚDE E SEUS DILEMAS 

 

O sistema de saúde no Brasil, convive com a realidade de três grandes 

subsistemas: o SUS, o subsistema público, destinado a maioria da população; o subsistema 

privado de atenção médica suplementar, destinado aos brasileiros que pagam, por si ou 

através de empregadores, diferentes operadoras de planos de saúde; e o subsistema 

privado de desembolso direto, ao qual recorrem os brasileiros, ricos e pobres, para a 

compra de serviços através de pagamento direto das pessoas ou famílias (MENDES,2001). 

                Nesse sentido, os dilemas que se colocam para O SUS, está a confrontação entre 

o constitucional e o real.  Enquanto o SUS constitucional propõe um sistema público 

universal para todos os brasileiros, expresso na saúde como direito de todos e dever do 

Estado, o SUS real vai se consolidando como um espaço destinado aos que não têm 

acesso aos subsistemas privados. 

O enfrentamento político da questão da saúde no Brasil foi marcada por um 

compreensão a - histórica do processo saúde-doença e a herança das políticas anteriores, 

calcado em um modelo segmentado, privatista, ou seja em valores pouco solidários, vai se 

fazer sentir no processo de implementação da política de saúde e consequentemente nos 

dilemas que hoje se colocam para uma proposta que se pretende universalizante 

(MENUCUCCI, 2007). 
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A vivencia com as famílias moradoras da Vila Marinha mostrou que os desafios 

da política de saúde não estão afeitos à discussão da sua qualidade e conteúdo, mas à 

questões que deveriam estar equacionados como o acesso. Os   exames ou cirurgias de 

alto custo/complexidade, são procedimentos onde o acesso   é dificultado  para os usuários 

do SUS, quer seja porque a oferta não absorve a demanda da população e suas principais 

necessidades, ou por insuficiência de estrutura da gestão municipal. As condições acabam 

por restabelecer práticas como a de compadrio para resolução das necessidades. 

A participação da Universidade, através do atendimento das comunidades com 

serviços e ações educativa e assistenciais voltadas para a saúde e a qualidade de vida e da 

também de formação profissional, representa um caminho, ampliando o atendimento das 

demandas  dessa área carente de serviços; resgatando com ações e projetos de pesquisa 

as potencialidades e os recursos da região.  

O Programa de Extensão “Educação e Cuidado Para a Saúde da Mulher nas 

Várias Fases de Vida”, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do 

Maranhão é uma proposta oriunda de três projetos de Extensão do referido Departamento, 

os quais tiveram início de 1996, cujo foco era a promoção da saúde e prevenção de 

agravos, através de ações de educação em saúde e atividades assistenciais em áreas rurais 

com dificuldade de acesso aos serviços. Em 2005, os três projetos foram organizadas como 

Programa Extensão que passou a atuar na Vila Marinha, contando com uma equipe de 

profissionais de saúde, entre os quais a autora desse trabalho como uma das professoras 

do Departamento, além de vários discentes dos departamentos acadêmicos da UFMA. 

 
 
3. O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E A REALIDADE DOS MORADORES 
 

A Vila Marinha faz parte de um conjunto composto por 4 vilas (Vila Buriti, 

Progresso e Vintém)  áreas de assentamento precário ou subnormal, na periferia do bairro 

do Cohafuma, zona urbana de São Luís, estado do Maranhão, contando com 

aproximadamente 900 famílias. A Vila Marinha teve seu processo de ocupação iniciado há 

menos de 15 anos, e é a Vila de maior proximidade do bairro do Cohafuma. A maioria das 

residências são construídas em áreas de mangue.  

Em São Luís, dados do Ministério das Cidades (2005) mostram que o número de 

residentes em setores subnormais no município era de 35.624 e 172.410 pessoas  em 

assentamento precário. Na pesquisa, as regiões metropolitanas com maiores proporções de 
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domicílios e pessoas em assentamentos precários, encontra-se Belém, São Luiz, Fortaleza 

e Salvador. 

 O Projeto de Pesquisa “Investigação das condições de saúde da comunidade de 

Vila Marinha”, trabalhou com 136 famílias, totalizando 517 pessoas de diferentes faixas 

etárias, atendendo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Pesquisa, que disciplina a 

pesquisa com seres humanos. Todos os participantes foram informados e assinaram o 

termo de consentimento. 

A pesquisa realizada permitiu ampliar e visibilizar alguns dados já identificados 

através do Projeto de Extensão. As famílias atendidas padecem pela carência  provocada 

pela insuficiência e ausência de renda, empregos precários e falta de emprego  e pela 

dificuldade  de acesso a serviços essenciais. As ocupações predominantes foram: 

empregada doméstica, manicura/cabeleireira (mulheres), profissional da construção civil 

(homens). A população é jovem com 46,1% de crianças e adolescentes. A escolaridade, 

ainda é fator preocupante, mostrando um tendência ascendente em números de anos 

estudados nas séries iniciais e sem incremento no ensino superior. A ausência de renda 

corresponde à maioria das pessoas (58%), seguida de um número significativo (35%) com 

renda inferior a 1 salário mínimo e outros percentuais menores referentes a renda de 1 a 3 

salários mínimos. Entre as 180 pessoas que informaram renda inferior a 1 salário mínimo, 

43  (23% desse total), referiram que  era proveniente do Bolsa-Família. 

Os organismos internacionais, a exemplo da Organização das Nações Unidas, o 

Banco Mundial, assim como o Estado brasileiro, na definição dos seus programas e metas 

fazem associação direta entre de renda e a pobreza. A pobreza corresponde a uma renda 

de ¹/² salário mínimo e pobreza e extrema pobreza caracterizado extrema pobreza os 

indivíduos que sobrevivem com renda domiciliar per capita inferior a ¼ do salário mínimo. 

(IBGE, 2000). 

Em Silva (2002ª, 2005), nos seus estudos sobre a categoria Pobreza ,apoiada no 

referencial marxista,  de uma  busca desconstruir esse caráter de simplificação da pobreza, 

para caracterizá-la como um fenômeno multidimensional, complexo, característico do 

sistema de produção capitalista, que alija uma parcela significativa da população, no seu 

processo distribuição desigual da riqueza, privilegiando uma classe social.  

Ainda que tenha apresentado melhoras significativas nos seus indicadores o 

Estado Maranhão vêm mantendo seus Índices de Desenvolvimento Humano entre os mais 
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baixos do país. O Maranhão apresentava 10 dos municípios com mais baixo Atlas de 

Desenvolvimento Humano. (PNUD, 2000).  

De acordo com os dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE(2004), o Brasil ultrapassou a marca de 80% de pessoas que residem em áreas 

urbanas, sendo esse processo  considerado irreversível. 

Esse processo iniciado a partir dos anos 50, resultou em parte do êxodo rural, o 

que aliado ao despreparo das cidades nos seus modelos de organização e gestão,para 

receber esses migrantes e absorver mão-de-obra, trouxe entre outras conseqüências, 

disseminação de favelas e habitações assemelhadas, ocupação de áreas de proteção 

ambiental, precariedade do saneamento básico,  congestionamentos no trânsito, 

desemprego e violência (MATOS, 2008) 

Essa questão é agravada devido ao modelo de produção capitalista , que a 

transforma a ocupação num produto,  através do mercado imobiliário, beneficiando as 

classes mais favorecidas economicamente, as quais terão acesso às áreas privilegiadas  e 

dotadas de melhor infra-estrutura. As classes empobrecidas, são deslocadas para a periferia 

das grandes cidades. 

 As moradias das famílias da Vila Marinha fazem parte desse contexto. Mais de 

80% da população das três vilas é proveniente do interior do Estado, à procura de melhores 

condições de vida, ou são provenientes de outras de ares de ocupação. O acesso a 

algumas habitações é feita pelo mangue, o abastecimento da rede elétrica em sua grande 

maioria é feita de forma ilegal, através do “gatos”, as casas são de tijolo cru. O destino dos 

dejetos ainda é o mangue (47,8%) e o lixo na maré. Os animais domésticos convivem em 

parceria com as crianças e foi possível identificar a presença de roedores e insetos em 

várias residências. 

Portanto, o processo de ocupação do espaço geográfico e social de uma 

sociedade vai estar representando uma instância determinada por questões de ordem 

política, econômica e cultural, que vai caracterizar aqueles indivíduos e as suas condições 

de viver. 

Um dos maiores desafios para a saúde no Brasil, a busca de uma vida mais 

saudável incorporada no dia a dia de todos, portanto, promover a saúde é melhorar as 

condições de vida de nossa população (BRASIL, 2002, p. 19). 

Os dois últimos Censos Demográficos do IBGE, mostram um incremento em todo 

o país da oferta  de saneamento adequado, (água tratada, esgoto sanitário, serviço de 
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coleta de lixo) nos municípios do país , vem crescendo em todos os serviços e em todas as 

áreas. As desigualdades regionais, no entanto continuam presentes sendo mais precária a 

oferta nas regiões Norte e Nordeste.   

O saneamento é um fator de segurança e garantia de saúde para a população, 

os dados do IBGE, considerando as internações no Sistema Único de Saúde, causado por 

algumas doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (diarréias, febre 

amarela, dengue), revelam as desigualdades regionais.  

Através do trabalho realizado nos domicílios foi possível identificar as doenças de 

vinculação hídrica e de saneamento.   

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O Sistema Único de Saúde, expressão institucional da Política de Saúde é uma 

realidade com marcos importantes, com uma estrutura complexa que provocou mudanças 

no contexto da população brasileira. Foi a culminância do embate entre vários segmentos 

sociais que vislumbravam a saúde como direito de todos e não só dos que podiam 

contribuir.  

A busca pela saúde, vista numa  dimensão macro, histórica e social e não só 

como ausência de doenças é um  desafio que se impõe à Política de Saúde para atender os 

seus princípios constitucionais  de universalidade, equidade e integralidade. 

O trabalho realizado nas comunidades, particularmente na Vila Marinha, permitiu 

identificar a situação dos moradores em assentamento precário e a efetividade dos 

atendimento das suas necessidades através das Políticas Sociais. As precárias condições 

sócio-econômicas avaliadas pelos dados da pesquisa, servem para aquilatar a amplitude de 

ações que deveriam ser concretizadas através de programas sociais voltadas para as 

populações mais empobrecidas. 

Os comunitários da Vila Marinha e adjacências conforme os dados apontados no 

trabalho, convivem com situações como esgoto a céu aberto, ainda com uma proporção 

significativa sem coleta pública de lixo, presença de roedores, moradias precárias. O acesso 

aos diversos serviços é fundamental para a manutenção de saúde e qualidade de vida, 

assim como para a manutenção da qualidade ambiental.   
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A Vila Marinha e adjacências não são atendidas pelo Saúde da  Família, 

estratégia voltada para o redimensionamento das ações básicas de saúde. A Política de 

Saúde apesar de estar instituída como uma política universalizaste, esse princípio não 

retrata a realidade de moradores de famílias, que como as da Vila Marinha, não tem as suas 

demandas atendidas. 

É importante o desempenho da Universidade junto à comunidade, a exemplo do 

Programa de Extensão “Educação e Cuidado da Mulher na várias fases da Vida”, pois 

proporciona espaço de desenvolvimento de práticas acadêmicas e de pesquisa, entretanto é 

importante salientar a necessidade de ampliação dessas informações no âmbito da própria 

Universidade possibilitando a integração e inserção de Projetos e Programas, assim como 

de profissionais das diversas áreas e os discentes. 
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