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Introdução: Atualmente, a discussão sobre meio ambiente situa-se nas condições de
sua sustentabilidade. Tal discussão decorre da deterioração da natureza e seus recursos
não-renováveis, conseqüência do paradigma cartesiano que transformou toda natureza
em fonte inesgotável de recursos para satisfação das necessidades humanas. Em nível
nacional, a definição de um conceito ampliado de saúde que apresenta a dimensão
ambiental como um de seus determinantes, coloca o desafio de reconhecer essa
dimensão tanto na estruturação de discurso como de práticas que visem à promoção,
proteção e recuperação da saúde, tendo em vista que o Estado tem o dever de assegurar
a preservação de condições saudáveis para a vida e convivência dos seres humanos,
impedindo a degradação da natureza e ambiental de qualquer espécie. Não se pode
falar em saúde, quando as politicas de saúde não estão atreladas a outras politicas
públicas, como saneamento básico, pavimentação, transporte público e etc. A saúde
pública não é apenas uma ciência e arte de evitar doenças e prolongar a vida, mas é
também desenvolver a saúde física e mental da população, por meio do saneamento
ambiental, diagnóstico, controle, tratamento de doenças e organização dos serviços
médicos e paraméticos, de modo a assegurar um padrão de vida adequado à
manutenção da saúde. 
Nesse sentido, tornam-se incontestáveis as relações entre meio ambiente e saúde, na
medida em que essas duas categorias apresentam interfaces que ampliam o escopo da
discussão e do entendimento da complexidade da ocorrência do processo saúde/doença
numa sociedade que adotou um modelo de desenvolvimento predatório e excludente, 
impactando quantitativa e qualitativamente a condição de saúde da população. 
 Objetivo: Discutir a inter-relação da saúde humana com a qualidade do meio
antrópico, através da revisão da literatura atual, buscando compreender claramente o
conjunto no qual o ser humano é encontrado, influenciado, e como este afeta esse
conjunto através de resultados de pesquisas empíricas.  Conclusão: O meio ambiente é
uma produção social que pode influenciar a saúde humana positiva ou negativamente,
de maneira individual ou coletiva, direta ou indiretamente, o que torna a relação entre
saúde e meio ambiente uma complexa relação entre Estado, natureza e sociedade. 
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