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URBANIZAÇÃO 
DESIGUAL E A 
SAÚDE PÚBLICA 
NAS CIDADES 
Lino Teixeira, Aruan Braga, Jorge Luiz Barbosa e Andreza Rodrigues*

O Brasil se destacou como o país da América Latina onde a urbani-
zação do território foi uma das mais velozes durante a segunda 
metade século XX. A população urbana em 1950 era apenas 36% da 
população total. Em cinco décadas (2000) ela já alcançava 81%.
Atualmente, como nos informa o Censo 2010 do IBGE, 84,35% da po-
pulação brasileira reside em cidades.1  

*Professora do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da Escola
de Enfermagem Anna Nery (UFRJ) convidada para colaborar nessa edição. 

1 Entre 1800 e 2000, ou seja, no intervalo dos dois últimos séculos, a população humana residente nas cidades 
aumentou de 5% para 50%. Estimativas para o futuro próximo apontam que mais de dois terços da popula-
ção mundial estará morando em centros urbanos em 2030.
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Esse processo desafiou a Saúde 
Pública2 e fez com que as políti-
cas de saúde promovessem 
outras formas de cuidados da 
população. Ao entender que 
as condições sociais em que as 
pessoas vivem e trabalham são 
determinantes sociais que im-
pactam na saúde, a Saúde Pú-
blica passa ser pensada e de-
senvolver ações que conside-
rem as desigualdades existen-
tes, e mais, a ofertar ações ba-
seadas em informações que 
ajudem a reduzir essa desigual-
dade, tornando a saúde um di-
reito a ser alcançado por todos.
A urbanização brasileira conhe-
ceu seu momento decisivo na 
década de 1970, quando a po-
pulação urbana começou a su-
perar a rural (56% contra 44%), 
sobretudo devido às migrações 
em direção aos centros urba-
no-industriais. 

Novas dimensões para a questão 
da habitação nas cidades des-
pontaram, especialmente para 
as grandes cidades que se torna-
vam maiores com a localização 
preferencial de indústrias, investi-
mentos em infraestruturas de cir-
culação e equipamentos urba-
nos, concentração de serviços e 
tecnologias, com destaque para 
as metrópoles da Região Sudeste 
(São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte). A expansão da ocu-
pação e uso do solo urbano e 
seus efeitos no espraiamento terri-
torial das cidades reforçam a 
ocupação de áreas inadequa-
das, aumentando a impermeabi-
lização do solo e a necessidade 
de expansão da rede de infraes-
trutura. Temos aqui um conjunto 
de elementos com significativo 
impacto para as condições de 
saúde da população residente 
nas cidades.  
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2  A Saúde Pública é aquela parte do sistema de saúde que identifica as principais condições de saúde e de 
doença que afetam a população, buscando tratar as doenças, manter e promover a saúde da população.

Construção conjunto habitacional, 
Maré. Arquivo Imagens da Terra



Rua Teixeira Ribeiro, Maré. Foto Bira Carvalho, Imagens do Povo.
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Ao longo desse meio século de ur-
banização acelerada no país ob-
serva-se o crescimento do número 
de domicílios urbanos de dois mi-
lhões para aproximadamente qua-
renta milhões. Entretanto, apenas 
20% dessas moradias foram finan-
ciadas e/ou construídas pelo 
Estado. A grande parte da popula-
ção urbana construiu suas residên-
cias com seus próprios recursos e 
esforços diante das limitações de 
políticas estatais de habitação e 
do desinteresse do mercado pelas 
demandas das “populações de 
baixa renda”. 

Para as famílias profundamen-
te marcadas pela desigualda-
de social, o direito de habitar a 
cidade implicava na constru-
ção de suas moradas com 
seus próprios recursos mate-
riais. É assim que crescem as 
favelas e se expandem as peri-
ferias urbanas: expressões legí-
timas do exercício de Direito à 
Cidade por parte dos grupos 
populares.

A tendência, em prazo curtíssimo, 
é o agravamento da transmissão 
para grupos e territórios mais vul-
neráveis e, na sequência, a 
grande probabilidade de óbitos 
principalmente devido a limitação 
de vagas para atendimentos es-
pecializados nos hospitais, sobretu-
do com leitos disponíveis em Uni-
dades de Tratamento Intensivo.  



As informações do IBGE constatam 
recorrentemente a desigualdade 
urbana, sobretudo envolvendo 13 
milhões vivendo em favelas, 14 mi-
lhões em extrema pobreza e 40 mi-
lhões vivendo em moradias com sa-
neamento precário, além de mi-
lhões colocados socialmente dis-
tantes do trabalho formal, de uma 
formação escolar plena, da fruição 
estética em equipamentos culturais 
e de serviços de saúde adequados.  
De acordo com o Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento, 
48% da população do país não 
possui coleta de esgoto e 35 mi-
lhões de brasileiros não têm acesso 
a água tratada.
Conforme dito, a urbanização e o 
processo de desenvolvimento das 
cidades brasileiras impactaram 
tanto no ambiente urbano como na 
saúde das pessoas. As causas dos 
adoecimentos e das mortes no Brasil 
também passaram a refletir as mu-
danças trazidas pela urbanização. 
As doenças infecciosas e transmissí-
veis, antes as principais responsáveis 
pelas doenças e mortes, passaram 
a ser acompanhadas por outras 
causas, como as doenças crônicas 
não transmissíveis (entre elas o dia-
betes e a hipertensão), as mortes 
por causas externas (por acidentes 
e por violência urbana, por exem-
plo). O que temos então é uma situ-
ação de saúde da população que 
passa a ser afetada tanto por doen-
ças infecciosas, quanto por doen-
ças crônicas e causas externas. 

Quando se pensa no impacto na ur-
banização nas condições de saúde 
da população, podemos destacar 
de modo importante o estilo de 
vida que as cidades promovem aos 
seus habitantes. As condições de 
praticar atividade física ao ar livre, o 
tempo de deslocamento até o tra-
balho, o estresse, são alguns dos fa-
tores que nos mostram que cada 
lugar da cidade pode tornar desi-
gual as possibilidades das pessoas 
se cuidarem e promoverem sua 
saúde, assim como alcançarem es-
tilos de vida saudáveis.
No entanto, como observado nesta 
breve exposição da urbanização 
brasileira, os efeitos das desigualda-
des são indissociáveis do processo 
de construção das cidades, em es-
pecial das metrópoles do país. Tal 
fato aponta caminhos para com-
preendermos taxas tão dramáticas 
de cobertura e acesso ao sanea-
mento básico, por exemplo, bem 
como a coexistência de desafios 
urbanos do século XIX com novos, 
característicos das cidades moder-
nas, nos territórios populares e peri-
féricos. 
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Foto Bira Carvalho, Imagens do Povo.

Aqui cabe uma crítica mais contundente ao proces-
so de espoliação urbana no Brasil, pois não se trata 
apenas de relações econômicas dominadas pelos 
interesses do mercado. É preciso acrescentar a com-
posição racial da sociedade brasileira nas desigual-
dades da produção do urbano. Explica-se, portanto, 
a inscrição territorial marcantemente negra em fa-
velas e periferias de nossas cidades e metrópoles. O 
racismo estrutural é inerente à urbanização discri-
cionária no Brasil.

Refletir e discutir sobre a urbanização desigual brasi-
leira neste momento é fundamental para enfrentar 
a expansão da pandemia do coronavírus. As espe-
cificidades dos lugares onde as pessoas vivem, as 
suas condições de trabalho e moradia, e também 
para as possibilidades de acessar serviços de saúde, 
assistência social, educação, entre outros, são cru-
ciais para sabermos o que e como podemos traçar 
caminhos nesse enfrentamento. 

POR QUE PENSAR A URBANIZAÇÃO AGORA? 
O QUE ELA TEM A VER COM A PANDEMIA

DE COVID-19?
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Foto Bira Carvalho, Imagens do Povo.

No entanto, a história se repete e 
mais uma vez são as respostas 
ágeis e solidárias oriundas dos 
moradores, coletivos e organiza-
ções comunitárias que demons-
tram alguma efetividade na con-
tenção dos impactos desastrosos 
da vida urbana desigual nos terri-
tórios populares, na presente crise 
manifestados no aprofundamen-
to da vulnerabilidade social e da 
letalidade de uma doença de 
fácil transmissão. 
O custo individual e coletivo da 
urbanização foi sempre brutal 
para as famílias marcadas por 
profundas distinções corpóreas-
-territoriais de direitos, implicando 
um cotidiano de mobilizações, 
lutas, resistências e invenções 
para construir uma vida digna em 
nossas cidades convertidas em 
máquinas de reprodução de de-
sigualdades sociais racializadas. 

O olhar atento para essas especi-
ficidades é o que nos dá clareza 
das condições de vida na 
cidade e das possibilidades de 
cada lugar e comunidade em 
enfrentar a disseminação do co-
ronavírus e proteger as pessoas 
do adoecimento.
Pense com a gente! Os desafios 
urbanos como a baixa cobertura 
da rede de saneamento básico, 
transporte e circulação limitados, 
habitações aglomeradas fora 
dos padrões sanitários, etc., já 
existem há séculos, mas nos 
tempos atuais eles se somam a 
novos, como estilo de vida 
pouco saudável, estresse, dentre 
outros. Quando falamos, por 
exemplo, sobre ficar em casa e 
lavar as mãos com frequência 
sabemos que essa recomenda-
ção não será possível de ser 
cumprida por muitos. 
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Foto Bira Carvalho, Imagens do Povo.
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