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O processo de urbanização no Brasil se acentua a partir da segunda metade 
do século XX e nas últimas décadas observa-se a transformação do perfil do 
país, com mais de 80% da população habitando em áreas urbanas. Estudos 
socioeconômicos e demográficos apontam para a necessidade de compreender 
a dinâmica populacional, tanto em razão dos processos de migração rural- 
-urbana, quanto pela premência de reflexões sobre a relação entre os arranjos 
socioespaciais e as condições de vida. Ou seja, para além da constatação dos 
significativos percentuais de urbanização, a complexidade das diferentes confi-
gurações de cidades impõe a investigação de suas implicações nas características 
da vida urbana e nas condições de saúde.

Esse quadro evidencia a necessidade de acumular conhecimento científico 
para que se possa subsidiar a tomada de decisões e as intervenções públicas 
relacionadas às cidades médias e grandes. De que modo nossas metrópoles 
podem se tornar cidades saudáveis? Nessa direção, o conteúdo desta obra 
apresenta contribuições significativas no que concerne à problematização 
e produção de estratégias de intervenções. Tem o propósito de aprofundar 
o conhecimento sobre questões e práticas que relacionam cidades, saúde e 
ambiente, mais especificamente as diferentes vertentes de políticas públicas 
que abordam essa temática, na perspectiva da promoção da saúde com seus 
múltiplos condicionantes. 

Este livro resulta do investimento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 
pesquisas sobre esse campo analítico para compreender a relevância da interse-
torialidade preconizada pelo SUS e, assim, gerar conhecimento científico para o 
aprimoramento das políticas públicas sociais. Esse é um tipo de conhecimento 
transversal e multidisciplinar que requer metodologias, formulações estratégicas 
e construções de diferentes formas de funcionamento do setor saúde e de 
suas interfaces com os demais setores, as quais constituem desenvolvimento 
tecnológico e inovação em saúde.

Tal produção foi orientada por um dos programas de apoio à pesquisa da 
Fiocruz – o Programa de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde 
Pública (PDTSP). Originada de projetos concebidos com a finalidade de criação, 
aprimoramento e difusão de tecnologias e inovações em saúde, resultou de 
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experiências cuja natureza é essencial para a formulação de políticas públicas 
intersetoriais. 

O trabalho foi organizado mediante uma rede de pesquisa iniciada em 
2007, numa parceria de duas Vice-Presidências da Fiocruz (a de Pesquisa e 
Laboratórios de Referência e a de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde) –  
a Rede Cidades Saudáveis (Edital 1/2007 – Cidades Saudáveis: saúde, ambiente 
e desenvolvimento, promovido pelo PDTSP). Contou com a participação de 
pesquisadores visitantes, técnicos, tecnologistas e pesquisadores da Fiocruz 
que geraram inovação em saúde pública, nas dimensões coletiva e individual, 
sob a perspectiva de contribuir para melhorias do SUS e para a resolução dos 
problemas de saúde e da qualidade de vida da população brasileira.  

Com vistas a enriquecer o debate, para os pesquisadores foi demandado o 
registro das pesquisas da Rede Cidades Saudáveis entre 2008 e 2010 – meto-
dologias desenvolvidas e resultados obtidos –, de forma que propiciasse o diá- 
logo entre a academia e os gestores públicos, tanto do sistema de saúde como 
dos demais serviços públicos. No encerramento da Rede, seus representantes 
institucionais apresentaram os resultados das pesquisas, que foram discutidos 
por convidados externos em seminário aberto à comunidade acadêmica e aos 
gestores e profissionais do SUS, em novembro de 2010. Os conteúdos desse 
seminário foram reelaborados para compor a coletânea de textos apresentados 
nesta publicação. Necessariamente a rede de pesquisa conformou produtos 
diversos nas abordagens, mas que, em seu conjunto, propiciam a orientação 
para diretrizes sobre o macrotema saúde, ambiente e espaço urbano. 

O livro é composto de três partes relacionadas ao tema das cidades saudáveis 
por meio de abordagens conceituais, de levantamentos e referências a projetos 
específicos ou, ainda, mediante explicitação de estratégias públicas, o que o 
torna uma rica fonte de reflexão científica e contribui para a formulação de 
políticas sobre o tema. 
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