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O presente trabalho tem como objetivos mapear a área de abrangência de 

atendimento do setor pediatria do Hospital Municipal Dr. Clementino Moura, situado na 

zona rural da ilha do Maranhão e identificar os motivos pelos quais os pacientes 

procuram o serviço de saúde, relacionando-os com as questões geográficas. Alguns 

municípios do Maranhão e bairros de São Luis sofrem com a falta de saneamento básico 

e elevado acumulo de lixo, causadores de diversas doenças. Diante disso, percebe-se a 

relevância do problema e a necessidade de monitorar o ambiente. 

Foi realizada pesquisa “in loco” sistemática no hospital supracitado, 

registrando-se a procedência dos pacientes junto ao arquivo do hospital. Os dados 

encontrados em campo foram tabulados, interpretados e analisados em forma de gráficos 

e mapas. Foram feitas entrevistas e visitas ao bairro de maior demanda, visando obter 

informações consistentes próximas da realidade para subsidiar a pesquisa e identificar os 

motivos especiais pelos quais os pacientes procuram o serviço de saúde. 

Dos atendimentos realizados no hospital, observou-se que dos bairros da 

capital, a Cidade Operária somou 43% da demanda e dos municípios São Jose de 

Ribamar obteve 79%. Em tais locais, seus moradores sofrem com a falta de infra-

estrutura, saneamento básico, limpeza publica, poluição e falhas no sistema de saúde, 

ocasionando superlotação da referida instituição e problemas como verminoses e 

problemas respiratórios. 

A partir da analise das condições de saúde da população estudada, pode-se 

ter uma noção das características do seu espaço humano e geográfico, pois a questão 

saúde-doença passa a ser vista não como um processo biológico e individual, mas 

também social e coletivo. Os objetivos almejados por essa pesquisa foram alcançados, 

propiciando êxito no decorrer do trabalho. 
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