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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O filósofo Goethe (1749-1832) nos deixou o legado de que “nada sabe de sua 

arte aquele que lhe desconhece sua história”. 

De há muito venho sendo procurado na qualidade de Presidente da Academia 

Maranhense de Medicina, por discentes e docentes de nossas Universidades e também de 

Escolas de nível médio, em busca de informações sobre a história da medicina no 

Maranhão ou até mesmo solicitado a fazer palestras sobre o tema. Dessarte, senti a 

necessidade de escrever um documento sintético sobre A História da Medicina no 

Maranhão nos períodos colonial, imperial, e, republicano, que pudesse servir de roteiro, 

de guia às pessoas interessadas. Esse é o objetivo deste referencial histórico, tendo-se 

realizado para tanto, uma pesquisa secundária em livros, arquivos e jornais, procurando-

se selecionar os principais acontecimentos que contribuíram para alicerçar a história da 

medicina maranhense, em especial de São Luís, capital do Estado do Maranhão. 
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Aos colegas médicos que ao longo da 
historicidade destes quatrocentos anos 
da Medicina do Maranhão, sempre se 
houveram com dedicação, zelo, 
humanização e amor no exercício de 
uma das mais nobres e antigas 
profissões: a Medicina.  
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MEDICINA NO MARANHÃO NA COLÔNIA 

 
Destaca-se no período colonial, mais precisamente no momento da fundação 

da cidade de São Luís, em 1612, a presença de um médico cirurgião francês, trazido na 

expedição de La Ravardière. Foi Thomas de Lastre, que nos deu, inclusive, um exemplo 

de humanização da medicina, ao cuidar dos portugueses seus adversários feridos na 

Batalha de Guaxemduba, quando da retomada de São Luís pelos portugueses em 1615 

(Pianzola. M. Os Papagaios Amarelos “Les Perroquets jaunes”. Editora Senado Federal. 

2008). 

 Nesse mesmo século XVII, existia o Hospital Militar, o mais antigo hospital 

de São Luís, instalado ainda no começo do século na então chamada Rua do Hospital, e 

depois sucessivamente Rua do Hospital Velho e hoje Rua de Sant’Ana (Meireles. M. Dez 

Estudos Históricos. Alumar. São Luís. 1994.), assim como o Hospital da Misericórdia, 

que foi fundado pelo Padre Antônio Vieira em 1653, em uma casa alugada e que mantinha 

graças à caridade pública. Na realidade, mas um albergue de pacientes e que foi fechado 

em 1661, quando o Padre Vieira deixou o Maranhão (Obras de João Francisco Lisboa, 

Vol. IV. Vida e Obra do Padre Antônio Vieira). A “arte da cura” era exercida pelos 

Barbeiros-Sangradores, que eram portugueses ou espanhóis cristãos novos e meio 

cristãos-novos que praticavam pequenas cirurgias, além de sangrar, sarjar, lancetar, 

aplicar bichas e ventosas e arrancar dentes, além de cortar o cabelo e a barba. Negros e 

mestiços também começaram a atuar como Barbeiros-Sangradores a partir da metade do 

século XVII. Essa atividade perdurou até o século XIX. Os Boticários, como eram 

conhecidos os farmacêuticos de hoje, eles faziam remédios, compostos (misturas 

químicas em geral), para obtenção de medicamentos e produtos de higiene. A fiscalização 

da saúde pública era feita por um Juiz da Saúde, nomeado pelo Senado da Câmara de São 

Luís. Nesse século o Maranhão foi dizimado pelas epidemias de varíola. No século XVIII, 

tivemos outra epidemia de varíola e uma de sarampo. 

Século XVII 

 
• 1612 - 1ª Exercício da Medicina no Maranhão por Dr. Thomas Lastre, cirurgião 

francês – Expedição de La Ravardière; 
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• 1661 - O Primeiro Físico-Mor Português que esteve no Maranhão foi Antônio 

Carvalho e depois dele Manuel Diniz, Delegado Comissário do Físico-Mor e do 

Cirurgião-Mor do Reino de Portugal, funções que acumulou com as de Guarda-

Mor da Saúde; 

• Como “Primeiro Físico-Mor Maranhense” temos: Antônio Pereira, natural de São 

Luís do Maranhão, onde nasceu em 1638. E entrou para a Companhia de Jesus 

nesta mesma cidade pelo ano de 1655. Estudou parte em Portugal, parte na Bahia 

e entre os seus estudos se incluem algumas noções de Medicina. Acudia assim 

tanto a saúde do corpo como a da alma, com muita caridade; 

• Curadores – Barbeiros - Sangradores; 

• Boticários; 

• 1 Provedor-Mor da Saúde; 

• **Juiz da Saúde; 

• Raramente alguns Físicos-Mor; 

• ***Nomeação de Parteiras. 

 
Dois Hospitais: 

 
• Militar (início do século XVII); 

• Da Misericórdia (1653 – 1661). 

Primeira Grande Epidemia de Varíola. 

 
Século XVIII 
 

• 1703 – Epidemia de Varíola - Estabelecida quarentena a quem chegava de navio; 

• Sarampo se torna Epidemia; 

• Charles-Marie de La Condamine enviado ao Peru. Na volta por sua passagem ao 

Amazonas conheceu um Frei Carmelita que fazia Variolização; 

• 1º Farmacopeia Maranhense: Observação dos Vegetais; 

• 1798 – Foram oferecidas pela Coroa Portuguesa, 7 (sete) bolsas de estudo para 

quem deseja-se ir a Portugal (Coimbra) graduar-se em Medicina. 

 
  

                                                
1 *Função exercida por qualquer um dos Vereadores do Senado da Câmara de São Luís. 
**O Senado da Câmara de São Luís, em 14 de junho de 1655, criou o Cargo de Juiz da Saúde. 
***Em 27/11/1655, o Senado da Câmara de São Luís nomeou duas parteiras para servirem às mulheres, suspendendo o exercício da 
profissão as que não entendiam do Ofício.  
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MEDICINA NO MARANHÃO NO IMPÉRIO 

 
No período imperial, em 1811, o Hospital Militar mudou-se para a antiga 

Casa de Exercícios Espirituais, dos Jesuítas, também chamada Casa da Madre de Deus, 

na Ponta de Santo Amaro, ao sul da cidade de São Luís, com o nome de Hospital 

Regimental, onde hoje está o Hospital do Câncer Tarquínio Lopes Filho, ao final da Rua 

de São Pantaleão. Em 1º de março de 1814, foi inaugurado, o Hospital São José da 

Caridade dos Jesuítas, que a partir de 1836 mudou-se para a Rua do Norte, com o nome 

de Santa Casa de Misericórdia do Maranhão, onde está até os dias atuais. Já em 1869, foi 

inaugurado o Hospital Português de São João de Deus, pela Real Sociedade Humanitária 

1º de Dezembro, que existe até os dias de hoje. Destaca-se nesse século a vinda para o 

Maranhão dos primeiros farmacêuticos que substituíram os boticários e dos primeiros 

médicos que substituíram os barbeiros-sangradores, além da instalação de uma 

Repartição da Vacina e de um Lazareto para abrigar os hansenianos e de dois hospitais 

privados. Ressalte-se também a edição do livro Dicionário Histórico e Geográfico da 

Província do Maranhão, de autoria do médico maranhense e historiados César Augusto 

Marques, em cujos verbetes foi-nos possível saber da história das doenças, dos hospitais 

e médicos do Maranhão, nos séculos XVII, XVIII e XIX. 

 
 
Fotografia 1: Hospital do Câncer Tarquínio Lopes Filho (Hospital Geral do Estado), 
antigo Hospital Regimental (1811). 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Século XIX 
 

• 1811- Hospital Regimental (Antigo Hospital Militar); 

• 1814 – Hospital São José da Caridade; 

• 1819 – Presença de um Médico no Interior do Maranhão: Caxias; 

• 1820 – Uma repartição da Vacina; 

• 1826 – Aula de Anatomia e Cirúrgica pratica no Hospital São José da Caridade; 

• 1826 – Vinda dos primeiros Farmacêuticos formados que substituíram os antigos 

Boticários; 

• 1826 – Numero bastante significante de Médicos que substituíram os Curandeiros 

e Barbeiro-sangradores; 

• 1833 – Lazareto do Gavião; 

• 1836 – Mudança do Hospital São José da Caridade para Rua do Norte, tornando-

se a Santa Casa de Misericórdia; 

• Começam a chegar ao Maranhão os Médicos que foram estudar na Europa; 

• 1855 - Hospital Nossa Senhora da Conceição, pela Sociedade Harmonia 

Maranhense; 

• Epidemia de Febre Tifoide; 

• 1862 - Clínica Dr. José Maria de Mattos (Privada); 

• 1862 – Casa de Saúde e Providência – Dr. Luiz Miguel Quadros (Privada); 

• 1869 – Inauguração do Hospital Português de São João de Deus; 

• 1870 (Construção de um Pequeno Hospital), substituindo o Lazareto do Gavião; 

• 1870 – Dicionário Histórico e Geográfico da Província do Maranhão. 
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MEDICINA DO MARANHÃO NA REPÚBLICA 
 
 

No período republicano o Maranhão seguiu a par e passo os Modelos de Atenção à 

Saúde que se desenvolveram no Brasil, a saber: Modelo Sanitarista Campanhista; Modelo 

Médico Assistencial Previdenciário; Modelo Médico Liberal; Modelo Médico 

Assistencial Privatista e Modelo Médico Neo Liberal. 

 
 

Século XX 
 
 
a) Modelo sanitarista campanhista 

 
Do início do século XX até 1929 (Primeira República), sanitaristas, guardas 

sanitários e outros técnicos organizaram campanhas para lutar contra as epidemias que 

assolavam o Maranhão no início do século (febre amarela, varíola e peste). Esse tipo de 

campanha era decorrente de uma política de saúde pública importante para os interesses 

da economia agroexportadora no Maranhão. 

 

• Saneamento: São Luís sem Esgoto; Água insatisfatória e Energia 

Elétrica deficiente; 

• Epidemia de Peste Bubônica/Peste Negra; 

• 1911 - Criado pelo Governo o Instituto de Assistência à Infância: 

Maternidade Benedito Leite e Hospital Infantil Moncorvo Filho; 

• 1914 - Sociedade de Medicina e Cirurgia do Maranhão; 

• 1918 - Criado por Achilles Lisboa, Pronto Socorro dos Ulcerados 

(leishmaniose e úlcera fagedênica); 

• 1919 - Instituto Oswaldo Cruz; 

• 1919 – Surto da Gripe Espanhola; 

• 1922 - Dispensário de Lepra e Moléstias Venéreas; 

• 1926 - Surto de Varíola. 
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b) Modelo médico assistencial previdenciário  
 

No período de 1920 a 1945, não ocorreram grandes transformações na saúde 

pública, que continuava voltada ao combate das doenças endêmicas, mas na assistência 

individual começa a se delinear, com o incremento da industrialização no país, o 

crescimento da massa de trabalhadores urbanos. 

Assim, se inicia no Brasil e no Maranhão, o Modelo Médico Assistencial 

Previdenciário, por meio das reivindicações por políticas previdenciárias e por assistência 

à saúde, foi criada em 1923 as Caixas de Aposentadoria e Pensão, por força da Lei Elói 

Chaves, O Governo Federal e os trabalhadores organizaram, junto às suas empresas, as 

Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP’s), depois transformadas no Governo de Getúlio 

Vargas ( 1930 a 1945) em Institutos de Aposentadorias e Pensões, terminando por 

estabelecer um verdadeiro “ Tratado de Tordesilhas” na saúde pública, onde quem tinha 

a Carteira de Previdenciário, tinha direito à assistência médica e remédios e o restante da 

população era considerado “indigentes” com pouca ou nenhuma assistência médica ou 

remédios. 

 
 

¾ Década de 30 
 

A partir da década de 1930, a política de saúde pública no país e por extensão 

no Maranhão, estabeleceu formas mais permanentes de atuação com a instalação de 

Centros e Postos de Saúde para atender, de modo rotineiro, a determinados problemas. 

Para isso, foram criados alguns programas, como pré-natal, vacinação, 

puericultura, tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis e outros. 

Neste modelo se estruturaram as Redes Estaduais de Saúde, a assistência era 

voltada para os segmentos mais pobres da população. 

Os segmentos mais abastados procuravam o cuidado de sua saúde nos 

consultórios médicos privados. 

Nesta década ainda, as Caixas de Aposentadorias e Pensões - CAPs, 

transformaram-se em Institutos de Aposentadoria e Pensão - IAPs. Por exemplo: o 

Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários - IAPI; o Instituto de Aposentadoria 

e Pensão dos Servidores Públicos Federais - IPASE; o Instituto de Aposentadoria e 

Pensão dos Comerciários - IAPC etc. 
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Cada Instituto dispunha de uma rede de ambulatórios e hospitais para 

assistência à doença e recuperação da força de trabalho. 

Em 1937: Hospital Aquiles Lisboa - Colônia do Bonfim, para os hansenianos 

e em 1938: Liga Maranhense contra a Tuberculose. 

 
¾ Década de 40 

 
Expandiu-se no Brasil, e alcançou o Maranhão o modelo de medicina voltado 

para a assistência à doença em seus aspectos individuais e biológicos, centrado no 

hospital, nas especialidades médicas e no uso intensivo de tecnologia, também chamado 

de medicina científica ou biomedicina ou modelo flexneriano. Foram construídos em São 

Luís/MA o Complexo Materno-Infantil Maternidade Benedito Leite e o Hospital Infantil 

Juvêncio Mattos, assim como o Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues, o Hospital Aquiles 

Lisboa (para tratamento da hanseníase), o Hospital de Presidente Vargas (focado no 

tratamento da tuberculose), o Centro de Saúde Paulo Ramos e o Pronto Socorro 

Municipal. 

 

 

Fotografia 2: Centro de Saúde Paulo Ramos  
 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Fotografia 3: Hospital Infantil Juvêncio Mattos. 
 

Fonte: arquivo pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: arquivo pessoal 
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Fotografia 4: Maternidade Benedito Leite. 

Fonte: arquivo pessoal 
 

 

 
 
Fotografia 5: Hospital Nina Rodrigues (para Transtornos mentais e 
comportamentais). 
 

Fonte: arquivo pessoal 
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Fotografia 6: Hospital Presidente Vargas ( doenças infectocontagiosas e 
parasitárias). 

 

Fonte: arquivo pessoal 
 

 
 
 
Fotografia 7: Hospital Achiles Lisboa 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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c) Modelo médico liberal 

 
 
¾ Década de 50 

 
Nessa década os médicos mantinham um vínculo empregatício público em 

Órgão municipal, estadual e/ou federal em um dos turnos de trabalho e nos outros turnos 

dedicavam-se à medicina privada em seus consultórios ou hospitais. Havia um forte elo 

de ligação entre o profissional médico e sua clientela e seus familiares, pois exercitava-

se em sua plenitude a relação médico-paciente.  Iniciou-se também nessa década a 

interiorização da medicina no Maranhão, com a instalação de hospitais nos municípios de 

Pedreiras, Barra do Corda e Coroatá primeiramente, e depois em Imperatriz, Bacabal, 

Santa Inês, Pinheiro, Chapadinha, Buriti, Presidente Dutra, Codó, Balsas, São João dos 

Patos, Buriticupu, Itapecuru-Mirim, Caxias e Timon. 

• Na década de 1950 orientou esse modelo também a organização 

dos Hospitais Estaduais e Privados. 

• A política de saúde pública, no Maranhão, no entanto, com a 

criação da Secretaria de Saúde do Estado, em 1953, reforçou o investimento em 

centros e postos de saúde com seus programas verticalizados.  

• Todavia só existiam nos 89 municípios do Estado do Maranhão, 3 

hospitais em Cururupu; Coroatá e Barra do Corda e tão somente 26 médicos . 

• Inauguração do Instituto Maranhense de Radiologia;  

• Inauguração da Faculdade de Ciências Médicas do Maranhão 

• Inauguração do Hospital “Presidente Dutra” em São Luís. 

 
 
 
d) Modelo médico assistencial privatista 
 
 

¾ Década de 60 
 

No ano de 1964, a instauração do governo militar, determinou novas 

mudanças:  

§ Unificou os IAP,s em um único Órgão, o  Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS), e manteve o foco na assistência à saúde individual, pois as ações 

de saúde pública eram de responsabilidade dos Governos Estaduais e do 



18 
 

Ministério da Saúde, sempre com recursos insuficientes para cumprirem suas 

metas de trabalho. 

§ Além disso, expandiu o modelo biomédico de atendimento por meio do 

financiamento e compra de serviços aos hospitais privados, o que serviu para 

expandir o setor privado de clínicas e hospitais, assim como o consumo de 

equipamentos e medicamentos. A Caixa Econômica Federal, por meio do Fundo 

de Assistência ao Trabalhador-FAT, financiou a juros baixíssimos a construção 

de hospitais privados, fomentado sua exacerbada expansão, secundado pelo 

credenciamento desses hospitais privados pelo INPS para atenderem os 

trabalhadores. Todas essas medidas, contudo, não garantiram a excelência na 

assistência à saúde no Maranhão.Nessa década foram instalados em São Luís e 

em alguns municípios do interior: 

• Policlínica Santa Helena e Centro Médico Maranhense em São Luís; 

• Hospital José Murad em Viana; 

• Hospital Smith Braz em Buriti; 

• Hospital Santa Maria em São Bento; 

• Hospital José Sarney em Pindaré Mirim; 

• Hospitaldo Câncer Aldenora Belo em São Luís; 

• Dezenas de hospitais (privados) no interior do Estado. 

 

Fotografia 8: Hospital do Câncer Aldenora Bello 

Fonte: arquivo pessoal 
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Fotografia 9: Centro Médico Maranhense 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 
 
 
 

¾ Década de 70 
 

Em 1975 definiu-se um Sistema Nacional de Saúde em que as atividades de 

saúde pública continuavam desarticuladas da assistência médica individual. Em 1977 foi 

criado o Instituto Nacional de Assistência Médica-INAMPS pelo Governo Federal, com 

base na Lei nº 6.439, sendo a assistência médica restrita aos que contribuíam para a 

previdência social. Os demais brasileiros como já salientei acima eram considerados 

indigentes e atendidos apenas em serviços públicos e/ou filantrópicos. O INAMPS 

possuía alguns serviços de saúde próprios, mas a maior parte dos atendimentos eram 

realizados pela iniciativa privada. Os convênios estabeleciam a remuneração por 

procedimento, consolidando a lógica de cuidar da doença e não da saúde. O INAMPS 

premiou alguns, enriquecendo-os ilicitamente à custa da desassistência das camadas mais 

pobres da sociedade maranhense. A fraude é destacada como crime doloroso, que 

condenou aqueles que tinham como único recurso de sobrevivência a Previdência Social. 

Ainda nessa década surgiu a chamada Medicina de Grupo. 

Essa década foi marcada, portanto, por evidências dos limites da biomedicina. 

Uma dessas evidências foi quanto a pouca efetividade da ação da biomedicina no 
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enfrentamento dos problemas de saúde gerados pelo processo acelerado de urbanização. 

Doenças psicossomáticas, neoplasias, violência, doenças crônico-degenerativas e novas 

doenças infecciosas desafiavam a abordagem centrada em características individuais e 

biológicas do adoecer, em todo o país e o Maranhão também enfrentou essa realidade. 

Ao final dessa década foi criada pelo Governo Federal o Programadas Ações 

Integradas de Saúde-AIS, que estabelecia a integração dos serviços de saúde das três 

esferas de governo, municipal estadual e federal, segundo níveis de complexidade, 

evitando-se a superposição de serviços públicos e/ou filantrópicos/privados conveniados, 

com a mesma finalidade e criadas as Comissões Interinstitucionais de Saúde-CIMS, para 

cuidar da fiscalização do Programa AIS nos 136 municípios existentes à época. Nessa 

década foram instalados no Maranhão: 

• Hospital Materno Infantil e PAM Diamante (INAMPS) em São Luís; 
• Maternidade Marli Sarney em São Luís; 
• Hospital Otávio Passos em Imperatriz; 
• Hospital Serra de Castro em Lago da Pedra; 
• Hospital Celso Rocha Santos em São João dos Patos; 
• Hospital Laura Vasconcelos em Bacabal; 
• Hospital Pedro Neiva de Santana em Buriticupú; 
• Hospital São José (Filantrópico) em Balsas; 
• Hospital de Pronto Socorro – Djalma Marques (Socorrão I) em São Luís; 
• Hospital São Domingos (privado) em São Luís. 

 
Fotografia 10: Hospital São Domingos 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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e) Modelo médico neoliberal 
 

 
¾ Década de 80 

 
Nessa década tivemos no Maranhão uma forte política descentralização das 

ações de saúde graças à consolidação das Ações Integradas de Saúde - AIS, à implantação 

do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde-SUDS, que deu continuidade mais de 

forma mais institucionalizada às AIS e à Regionalização das Ações de Saúde, com a 

divisão geopolítica do Estado em 18 Regiões de Saúde. De grande importância também 

a implantação de Hospitais Regionais nos municípios-sede de Regionais de Saúde. 

Várias experiências de governo originaram correntes tecnopolíticas que 

organizaram Redes Municipais de Unidades de Saúde para atenção primária com a ajuda 

das Universidades. Essas experiências serviram de base para o Movimento de Reforma 

Sanitária Brasileira que culminou na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986. 

As Diretrizes dessa Conferência ganharam forma de lei na Constituição de 

1988 e na Lei Orgânica de Saúde (8.080/90) e transformaram-se em objetivos a serem 

perseguidos pela reorganização de um Sistema Único de Saúde (SUS).Foram inaugurados 

em São Luís e no interior do Estado: 

• Hospital Alarico Pacheco em Timon; 
• Hospital da Mãe Pobre em Imperatriz; 
• Hospital Adélia Matos Fonseca em Itapecurú Mirim; 
• Hospital Alexandre Mamede Trovão em Coroatá; 
• Hospital Sinhá Castelo em Caxias; 
• Hospital Carlos Macieira do Instituto de Previdência dos Servidores 

Estaduais- IPEM em São Luís; 
• O Hemomar (Centro de Hemoterapia do Maranhão) em São Luís; 
• O Hospital UDI (privado) em São Luís; 
• Foi fundada a Academia Maranhense de Medicina - AMM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



22 
 

Fotografia 10: Hospital UDI 
 

Fonte: arquivo pessoal 
 
 
 
 

Fotografia 11: AMM - Academia Maranhense de Medicina “Casa Netto Guterres” 
 

             Fonte: arquivo pessoal 
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§ Histórico SUS 

Sistema Único de Saúde – SUS (1988) 

Constituição Federal de 1988; 

 

§ Princípios do SUS 
Princípios Doutrinários: universalização, equidade, integralidade. 

Princípios Organizativos: regionalização e hierarquização, descentralização e 

comando único, participação popular. 

 

 

 

Gráfico 1: Princípios do SUS 

								Fonte:	Leite,	J.	M.S.	Na	Contramão	da	Doença	–	São	Luís/MA.	Ed.	Clara,	2004. 
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¾ Década de 90 
 

 
Em meados da década de 1990, com fulcro na Constituição Federal de 1988, 

foi criado o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (formado pelos subsistemas, 

Assistência Social, Previdência Social e Saúde) e que resultou da fusão do Instituto 

Nacional de Previdência Social - INPS com o Instituto de Administração Financeira da 

Previdência e Assistência Social-IAPAS. Após muitas relutâncias e até mesmo entraves 

governamentais ao processo de implantação do SUS, foi implantada uma estratégia para 

mudança do modelo hegemônico, a Estratégia de Saúde da Família (ESF), financiada pelo 

Ministério da Saúde. 

A disseminação desta estratégia e os investimentos na chamada rede básica 

de saúde ampliaram o debate em nível nacional e local e trouxeram novas questões para 

a reflexão. 

Entre estas questões, destacamos a forma de organização e hierarquização das 

Redes de Atenção à Saúde. Foram instalados em São Luís e em todo Estado: 

• Hospital da Criança – Odorico Amaral de Matos em São Luís;  

• Pronto Socorro Clementino Moura (Socorrão II) em São Luís; 

• Programa Saúde da Família – PSF e de controle de Endemias como: malária, 

hanseníase, tuberculose em todo Estado; 

• Hospital da Rede Sarah Kubitschek em São Luís. 

 
 
Século XXI 
 

No início deste século, a saúde pública do Maranhão encontrava-se em 

situação crítica, com o caos plenamente estabelecido. A Atenção Primária em Saúde fora 

objeto de uma avaliação nacional pelo Ministério da Saúde e o estado apresentava um dos 

piores desempenhos. 

Na área assistencial propriamente dita, o quadro era mais drástico, pois 

segundo levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), utilizando a 

base de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES/Ministério da 

Saúde, tinham sido desativados na primeira década desse século 10.229 leitos hospitalares 

do Sistema Único de Saúde-SUS, no Brasil, uma média de 1000 leitos por ano. O 

Maranhão também foi atingido por essa redução de leitos, fato que teve como 

consequência possuirmos em 2010, segundo dados do CNES/MS 1,08 leitos para cada 
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1000 habitantes. Para termos um balizamento de referência, um Relatório da Organização 

Mundial da Saúde -OMS que considerou o período entre 2006 e 2012 apontou que o Brasil 

possuía 2,3 leitos hospitalares (públicos e privados) para cada grupo de mil habitantes. A taxa 

era equivalente à média das Américas, mas inferior à média mundial (2,7) ou as taxas de países 

como Argentina (4,7), Espanha (3,1) ou França (6,4), fato agravado por possuirmos nesse 

mesmo ano 0,54 médicos por 1000 habitantes, quando segundo recomendação da OMS 

deveríamos ter no mínimo 1 médico para cada 1000 habitantes. Existiam no Maranhão, 

apenas 77 leitos de Terapia Intensiva (UTI) e zero leitos de cuidados semi-intensivos 

(UCI), quando deveríamos ter em operação um mínimo de 400 leitos de UTI/UCI. A 

segunda década desse século e marcada no Maranhão, pela expansão da rede pública de 

saúde, com a construção pelo Governo do Estado do Maranhão, por meio do Programa 

Saúde é Vida, da Secretaria de Estado da Saúde, no período de 2010 a 2014, de 55 novos 

hospitais de 20 leitos, de 10 Unidades de Pronto Atendimento (UPA,s), cinco em São 

Luís (Itaqui-Bacanga, Araçagy, Parque Vitória, Cidade Operária, Vinhais e Vila Luizão) 

e mais cinco no interior do Estado (Timon, Coroatá, São João dos Patos, Imperatriz e 

Codó), pela construção de sete Hospitais Gerais Regionais de urgência e emergência, com 

50 leitos, localizados estrategicamente em Barreirinhas, Monção, Alto Alegre do 

Maranhão, Alto Alegre do Pindaré, Timbiras, Grajaú e Peritoró  e de cinco Hospitais 

Macrorregionais de 100 leitos em Santa Inês, Pinheiro, Caxias, Balsas,  Imperatriz e 

expansão do Hospital Regional de Coroatá com 50 leitos para 100 leitos. A 

operacionalização em São Luís, Hospital de Alta Complexidade Carlos Macieira com 200 

leitos, a instalação de 236 novos leitos de UTI em todo Estado, a construção do Centro 

Especializado em Diabetes e Hipertensão Arterial-CEMESP, a transformação do antigo 

PAM-Diamante em um Centro de Diagnóstico e de Especialidades Médicas e a 

construção de uma nova Maternidade Benedito Leite na COHAB em São Luís. Tudo isso 

levou à expansão de 2.300 novos leitos hospitalares no Maranhão, que saltou nesse 

quadriênio de 1,08 leitos hospitalares por 1000 habitantes, para 1,62 leitos por 1000 

habitantes destinados ao SUS, assim como o acréscimo de 0,54 para 0,80 médicos por 

1000 habitantes, em razão da contratação de novos médicos para esses serviços de saúde. 

As Resoluções da Comissão Intergestores Bipartite-CIB do Estado do 

Maranhão, respectivamente de números 43, 45 e 47 de 2011 dispuseram sobre o Perfil 

Mínimo de Ações de Saúde a serem desenvolvidas pelos municípios e sobre as ações de 

saúde de responsabilidade dos Hospitais Regionais e Macrorregionais. 
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Fotografia 12: Hospital de Morros – 20 Leitos  
Fonte: arquivo pessoal 

 

 
Fotografia 13: Hospital Geral de Peritoró 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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Fotografia 15: Hospital Macrorregional de Coroatá 
 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 
 
 
 
 
Fotografia 15: UPA Itaqui Bacanga 

 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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A Resolução CIB nº 44/2011, dividiu o Estado do Maranhão em dezenove 

Regiões de Saúde e oito Macrorregiões de Saúde. As duas primeiras décadas desse século 

se caracterizaram pela consolidação das especialidades médicas, do uso dos modernos 

equipamentos de apoio diagnóstico, pelos transplantes de órgãos e pelo uso da terapia dita 

invasiva, porém com um diferencial muito grande entre os serviços públicos que 

desenvolvem ações integrais de saúde (promoção, proteção, cura e reabilitação) ou 

coletivas e os serviços privados voltados exclusivamente para a cura das doenças, por 

meio de ações individuais. 

 

Gráfico 2: Perfil Mínimo de Atenção à Saúde dos municípios maranhenses 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Gráfico 3: Perfil de Atenção à Saúde dos Municípios-Sede de Regionais de Saúde 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Gráfico 4: Perfil de Atenção à Saúde dos municípios-sede de Macrorregiões de 

Saúde 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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a) Setor Privado 

¾ Medicina Suplementar (Planos de Saúde e Seguros privados de saúde-

exames e internação, grupos médicos, medicina hospitalar privada e 

filantrópica). 

¾ Medicina Privada-Ambulatorial. 

 

 

b) Setor Público 

¾ Expansão da Rede Pública de Serviços de Saúde: UBS’s, UPA’s, Hospitais 

Municipais com Perfil Mínimo Assistencial; Hospitais de Média 

Complexidade; Hospitais de Alta Complexidade. 

 

 

 

 

Gráfico 5: Desenho Organizativo do SUS 

Fonte: arquivo pessoal 
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Gráfico 6: A Gestão dos Sistemas de Serviços de Saúde 

Fonte: Leite, J. M.S. Na Direção da Saúde – São Luís/MA 2012. 

 

 

Gráfico 7: A Gestão dos Sistemas de Serviços de Saúde 
Fonte: Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Brasília, Organização Pan-Americana 

da Saúde, 2011. 
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Gráfico 8: A Gestão dos Sistemas de Serviços de Saúde 

Fonte: Leite, J. M. S. 2017 

 
 
 

¾ Criação das Redes Temáticas do Ministério da Saúde: Rede Cegonha, Rede 

de Atenção Psicossocial, Rede de Reabilitação Física, Rede de Atenção às 

Doenças Crônicas e Rede de Atenção às Urgências; 

¾ Expansão da Cobertura do Programa Saúde da Família – PSF; 

¾ Implantação das Estações de Tratamento de Esgoto em São Luís (Vinhais; 

Jaracati e Bacanga). 

 

No século XXI, no entanto deve-se buscar o que hodiernamente conhecemos 

como PRODUÇÃO SOCIAL EM SAÚDE, em que definitivamente se possa entender o 

que é saúde e não simplesmente a ausência de doenças, ou seja, a concepção do homem 

como um ser integral do ponto de vista biopsicossocial, em que vários fatores serão 

condicionantes ou determinantes da saúde integral. 
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Gráfico 9: Produção Social em Saúde 

 
Fonte: Dahlgren e Whitehead, 2002 
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