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Resumo: Considera-se que as origens conceituais da Geografia da Saúde podem ser traçadas a 
partir da Grécia antiga e da obra “Ares, Águas e Lugares” de Hipócrates. No Brasil os primeiros 
relatos relacionando as distribuições de doenças no território foram feitos por viajantes 
estrangeiros e naturalistas. A partir da década de 1950, as pesquisas se concentravam nas 
doenças presentes nas áreas em que havia o movimento de interiorização e integração do 
território brasileiro tais como a Amazônia e o Centro-Oeste. Em 1970, a Geografia Médica 
consolidava-se, e com a criação da Escola Nacional de Geografia Médica, que recebera 
importante contribuição da Geografia Crítica, em especial de Milton Santos, houve a integração 
entre social e meio ambiente. Desta integração entre a Geografia Médica e as contribuições 
teóricas da Geografia Crítica nascera o que veio a ser denominado como Geografia da Saúde. A 
partir de levantamento bibliográfico, procurou-se neste trabalho realizar uma discussão sobre o 
desenvolvimento geral da Geografia da Saúde e, especificamente, tratar do desenvolvimento 
deste campo da Geografia no Brasil, onde autores como Josué de Castro (1946), Carlos S. 
Lacaz (1972), Samuel Pessoa (1962), dentre outros, contribuíram tanto teórico como 
metodologicamente aos estudos da Geografia da Saúde brasileira. 
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Introdução 
 
 
Basicamente, a Geografia da Saúde preocupa-se com a evolução da saúde nas populações. 

Recorrendo aos estudos e considerações acerca da Geografia da Saúde verificou-se, de modo 

geral, que este ramo do campo geográfico detêm-se à análise da distribuição de agravos à 

saúde, do aprimoramento das técnicas de seu respectivo sistema, tornando-se útil no 

rastreamento, mapeamento e racionalização de determinadas doenças, estudando seus 

respectivos desenvolvimentos, bem como a caracterização das condições típicas de ocorrência 

de determinado mal (SANTIAGO, 2011). 

 

Conforme Andrade (et al., 2010) "A geografia da saúde é recente, porém, seus estudos surgiram 

no Brasil, aproximadamente na década de 1950 com a Geografia Médica". É a partir da década 



de 1950 que as pesquisas se concentrariam nas doenças presentes nas áreas em que havia o 

movimento de interiorização e integração do território brasileiro e, em meio a este contexto é que 

a Geografia da Saúde no Brasil começara seus primeiro estudos, não antes sem empreender 

algumas mudanças fundamentais no que tange ao arcabouço teórico-metodológico em que se 

apoiava. 

 

Em que pese, trabalha-se primeiramente com as origens remotas da Geografia da Saúde para a 

posterior constituição deste campo na Geografia brasileira, onde também  revela-se e discute-se 

o papel do movimento da saúde coletiva e sua influencia sobre a Geografia da Saúde no Brasil. 

 

Assim, este artigo busca revelar o desenvolvimento de campo da Geografia no Brasil bem como 

ressaltar a importância de alguns estudos efetuados por pesquisadores que preocupavam com 

as questões relativas à saúde humana e sua relação com o ambiente que lhe cerca. Há de 

destacar que o desenvolvimento da Geografia da Saúde no Brasil ainda encontra-se num estágio 

inicial, porém, muitos estudos estão revelando a importância deste campo em um âmbito que 

ultrapassa os limites da disciplina geográfica e promove importantes discussões e praticas na 

campo da saúde publica. 

 

Metodologia  

 

Em relação à metodologia de pesquisa recorreu-se de investigação e análise de obras 

relacionadas ao tema proposto. Foram eleitos os seguintes procedimentos operacionais: análise 

de obras relacionadas ao tema, sistematização dos dados e das fontes secundárias, tais como 

os autores Vieites & Freitas (2007), Scliar (2007), Gatrell (2002), Kearns & Moon (2002), 

Junqueira (2009), Rojas (2003), dentre outros. 

 

Origens da Geografia da Saúde 

 

As primeiras tentativas - conhecidas na história ocidental - de se explicar racionalmente as 

doenças e modus operandi das mesmas ocorreram, conforme as literaturas acerca do assunto, 

nas terras margeadas pelo Mar Mediterrâneo, ao sul da Europa, na região conhecida como 

Balcãs, ou mais precisamente, na Grécia. Segundo Vieites & Freitas (2007, p. 190), este 

pioneirismo grego não ocorreu ao acaso, pois caracteristicamente a medicina grega era 

compatível com o pensamento grego de se analisar o comportamento humano, além das 



atividades práticas do dia-a-dia ou mesmo religiosas, com uma postura racional, sendo que esta 

atividade alcançou maturidade com a filosofia pré-socrática, que tratava da idéia de physis e que 

viria a ser a base da idéia de dinâmica do corpo e doença da medicina hipocrática. 

 

No transcorrer da história da sociedade humana, especificamente na idade média houve, de 

certa forma, uma regressão dos estudos sobre saúde, pois, conforme destaca Pires (2008, p. 

33), houve uma certa regressão do pensamento acerca da saúde, pois a ocorrência das doenças 

tinha basicamente duas interpretações, sendo que na primeira, pagãos acreditavam ser as 

doenças possessões demoníacas ou feitiçarias, e na segunda, utilizada pelos cristãos, as 

doenças eram vistas como sinais de purificação e expiação dos pecados. 

 

Ainda antes da Idade Média, os antigos hebreus detinham visão semelhante, mas não 

consideravam a doença necessariamente devida à ação de demônios ou maus espíritos, ainda 

que acreditassem que ela pudesse representar, de qualquer modo, um sinal da cólera divina de 

Deus. Na verdade, segundo Scliar (2007, p. 30), a doença era sinal de desobediência ao 

mandamento divino e, como pode-se perceber, as pessoas na idade média detinham visão 

semelhante aos antigos hebreus e, sendo então a doença um sinal dessa desobediência ou 

pecado, a enfermidade proclamava o próprio pecado, quase sempre em forma visível, como no 

caso da lepra, por exemplo, que por se tratar de uma doença contagiosa, sugeria contato entre 

os corpos, “[...] contato que pode ter evidentes conotações pecaminosas” (SCLIAR, 2007, p. 30).    

Retomando a antiga idéia de physis, Vieites & Freitas (2007, p. 190) afirmam que da physis 

provinha tudo que era, o que é e o que será, desde astros, homens, animais e mesmo os 

deuses. O importante a se perceber é que a idéia de physis demonstrava que não havia 

contraposição entre natural, psíquico e social, pois todas estas dimensões pertenceriam a ela, 

sendo que os elementos que a compunham formariam harmonicamente todas as coisas, por 

meio de forças vivas de reunião e de dispersão – o amor e a discórdia, respectivamente -. “[...] A 

harmonia e o equilíbrio constituintes da natureza seriam resultados da coexistência dessas 

forças paradoxais que tenderiam, uma, à agregação, e outra, à desagregação” (VIEITES & 

FREITAS, 2007, p. 191). 

 

Estes preceitos da filosofia pré-socráticas eram claros no pensamento de Alcméon (560 - 500 

a.C.), médico de Crotona, que afirmava ser a saúde um estado de equilíbrio de forças tais como 

o úmido e o seco, frio e quente, amargo e doce, entre outras. Assim, “O predomínio de uma 

delas é causa de doença. Pois tal predomínio de uma delas é pernicioso. Essa é a característica 



básica que posteriormente orienta a obra de Hipócrates e dos autores do Corpus Hippocraticum” 

(VIEITES & FREITAS, 2007, p. 191), pode-se até mesmo afirmar que este fora o princípio da 

busca de relações entre doenças e ambientes, pois distanciava-se da idéia de que deuses 

imputavam aos seres as enfermidades, posto que características “terrenas” como a umidade, o 

frio, dentre outros elementos do ambiente, passavam a ter preponderância enquanto fatores 

causadores de doenças sobre o homem. 

 

Assim, a racionalidade como forma de encarar a questão das doenças era visível e norteava os 

estudos de Hipócrates e seus discípulos. Diferente da visão mágico-religiosa de anteriormente, 

os escritos desta obra traduzem a racionalidade da medicina praticada naquele momento, como 

pode-se perceber no início de um texto intitulado “Saúde Sagrada”, em que, segundo Scliar 

(2007, 32) inicia-se da seguinte maneira: “[...] A doença chamada sagrada não é, em minha 

opinião, mais divina ou mais sagrada que qualquer outra doença; tem uma causa natural e sua 

origem supostamente divina reflete a ignorância humana”. 

 

Cabe ressaltar ainda que no Corpus Hippocraticum havia conceitos médicos de Hipócrates e sua 

escola embasada em uma visão holística e ambiental, por assim dizer, que é fundamental na 

concepção hipocrática, onde  

 

O corpo humano e tudo aquilo que o circunda – que, em conjunto, constituem 
a physis – eram pensados por meio da composição dos elementos ar, terra, 
água e fogo, e pelas qualidades de frio, quente, seco e úmido. Corpo e 
espaço eram compreendidos a partir desses elementos e qualidade. Daí a 
importância de estudar o meio ambiente e o clima das diferentes regiões da 
Terra para se compreender a sua influência sobre o homem (VIEITES & 
FREITAS, 2007, p. 192). 

 

A par desta concepção, Hipócrates (460 - 377 a.C.) fundamenta sua obra Dos Ares, das Águas e 

dos Lugares, onde descrevia a influência das mudanças sazonais, dos climas e dos ventos sobre 

o corpo humano e suas doenças (VIEITES & FREITAS, 2007). Segundo Scliar (2007, p. 33) a 

obra hipocrática caracteriza-se pela valorização da observação empírica, com uma visão 

epidemiológica do problema de saúde-enfermidade, sendo que nesta obra, em específico, as 

observações não se limitam ao paciente em si, mas também ao seu ambiente. Assim, defendia-

se nesta obra um conceito ecológico de saúde-enfermidade, sendo que desta obra emerge a 

idéia de miasma, que vem do latim e significa ‘maus ares’, ou seja, “[...] emanações de regiões 



insalubres capazes de causar doenças como a malária, muito comum no sul da Europa e uma 

das causas da derrocada do Império Romano” (SCLIAR, 2007, p.33).  

 

Considera-se então que as origens conceituais da Geografia da Saúde podem ser traçadas 

desde a Grécia antiga e a obra “Ares, Águas e Lugares” de Hipócrates. Antecedentes mais 

recentes advêm da exploração e colonização européia por meio de relatos acerca do 

conhecimento das condições de saúde “exóticas”. No século XX, estudos da geografia da saúde 

e doença desenvolveram-se substancialmente. Inicialmente, permaneceu como sub-campo dos 

serviços de pesquisa médica e de saúde, os nomes variavam de geografia patológica, 

geomedicina e epidemiologia geográfica. No entanto, nos anos de 1940, geógrafos humanos 

começaram a atentar diretamente à doença e saúde, aplicando suas distintas perspectivas 

disciplinares e desenvolvendo “geografia médica” como uma reconhecida sub-disciplina da 

geografia humana (SCLIAR, 2007).   

 

Cabe ressaltar que geógrafos médicos tradicionalmente comprometem-se com duas vertentes 

de pesquisa que, algumas vezes, se sobrepõem. A primeira se interessava pelo mapeamento e 

modelagem dos determinantes espaciais – distribuição e difusão de doenças. A segunda 

relatava-se à localização, distribuição, acessibilidade e utilização dos serviços de saúde e 

emergira na década de 1960 (GATRELL, 2002; KEARNS & MOON, 2002). Motivando as duas 

vertentes estava a preocupação com a equidade e respeito para oportunidades de boa saúde. 

Tais oportunidades eram entendidas em referência ao lugar de residência – os tipos de lugares 

onde pessoas doentes poderiam ser encontradas, ou onde melhor ou pior assistência à saúde 

era provida, conforme os autores supracitados.  

 

Nos últimos 15 anos, geógrafos médicos têm começado a focar não somente na distribuição 

característica da doença e dos serviços de saúde/doença, mas também em mais complexas 

noções de “lugar” (KEARNS & MOON, 2002). Neste ínterim, lugares são conceitualizados não 

somente como locais onde “observações” são localizadas, mas como fenômeno cultural e 

simbólico mais complexo construído por meio de relações entre as pessoas e seu meio. 

Geógrafos acabaram interessados em entender como os lugares impactam e constroem 

experiências, bem como a medicina impacta sobre a experiência dos lugares. Estes lugares 

podem variar em função da escala e configuração dos hospitais que atendem a comunidade, por 

exemplo. Isto posto, ao lado desta mudança, tem ocorrido um grande engajamento com a teoria 

social prática e o aumento do uso dos métodos de pesquisa qualitativa, bem como uma 



mudança nominal de Geografia Médica para Geografia da Saúde (KEARNS & MOON, 2002; 

PARR, 2004). 

  

Assim posto, uma epidemiologia da paisagem fez-se presente, sendo a mesma baseada na 

observação de que doenças ocorrem e são transmitidas pelo espaço, em padrões espaciais; 

esta aproximação provê uma versão espacializada da epidemiologia clássica1 (MEADE & 

EARICKSON, 2005). A hipótese é a de que se os pesquisadores podem mapear e modelar o 

padrão espacial das doenças, eles podem também determinar onde (e quando) doenças 

ocorrerão e como se propagarão. A pesquisa nesta área é teoricamente embasada no conceito 

de ecologia da doença, que considera como o comportamento humano interage com as 

condições ambientais (tanto natural como construído) para promover ou prevenir doença (MAY, 

1958, p. 57). 

 

Há também, na composição das desigualdades espaciais da saúde, considerável debate que 

foca-se na saúde e a falta da mesma, sendo as mesmas grandemente influenciadas pelas 

características da população que reside em locais particulares (composição/estrutura), ou pelos 

fatores que refletem mais a natureza dos ambientes onde cada população vive  (MACINTYRE et 

al., 2002). Segundo estes autores, os fatores composicionais incluem sexo (gênero), status 

socioeconômico, severidade ou tipos de condições, capacidade de cuidados familiares, recursos 

econômicos pessoais e despesas. Efeitos contextuais na saúde incluem a qualidade do 

ambiente construído e renda relativa ou absoluta. Fatores contextuais destacam a significância 

do lugar nas disparidades de doenças desde que “estruturas oportunistas” baseadas no lugar 

possam promover ou inibir a saúde e as práticas de saúde.  

 

Este tema tem tradicionalmente envolvido uma grande quantidade de análises quantitativas que 

incluem modelamento multi-posicional, um desenvolvimento (crescimento) largamente 

introduzido na pesquisa em saúde pelos geógrafos (DUNCAN et al., 1993). Mais recentemente, 

uma larga ênfase no capital social tem ajudado a decifrar contextos culturais locais intangíveis 

para saúde e cuidado (vigilância) em saúde consumida, embasando normas locais 

compartilhadas, valores, e coesões de grupo e suas identidades, por meio de ação grupal, 

                                                 
1 A epidemiologia clássica é qualquer tipo de abordagem entre etiologia (estudo da causa) e doença primariamente 
analisada através de métodos estatísticos. Fonte: 
http://www.microbiologia.ufrj.br/docs/glos_epidemiologia_ecologia_doencas_infecciosas_parasitarias.pdf - Acessado 
em: 23/05/2010. 



trabalho por prover ou restringir acesso ao cuidado em saúde, saúde, e comportamentos em 

vigilância da saúde. 

 

No entanto, independente do momento histórico, as questões ambientais são elo comum nos 

estudos no campo da geografia médica. Segundo Freitas (2003), entre meados do século XVIII e 

XIX a preocupação com os efeitos à saúde provocados pelas condições ambientais parece ter 

sido acentuada quando os problemas ambientais sobre a saúde estiveram associados aos 

efeitos do rápido e intenso processo de industrialização e urbanização. Conforme o autor, “[...] 

nesse período, as preocupações e estratégias sanitárias tinham por base a teoria dos miasmas, 

para a qual as sujeiras externas e os odores detectáveis deveriam ser reduzidos ou eliminados 

para deter a disseminação das doenças” (FREITAS, 2003, p. 139).   

 

Todavia, os trabalhos iniciais sobre Geografia Médica fizeram a vinculação entre áreas 

endêmicas de doenças com determinadas características culturais, raciais e climáticas, 

relacionando ambientes e grupos populacionais de forma “determinista”, em virtude da 

indistinção entre as variáveis de saúde, seus determinantes, bem como seus contornos sócio-

econômicos, pelos quais foram atribuídos vários preconceitos étnicos, culturais e ambientais a 

esse campo científico que surgia (LACAZ et al., 1972). 

 

Todavia, Rojas (1998) considera que devido à intensa fragmentação histórica da geografia, 

várias foram as direções percorridas pelas diferentes geografias, que de uma forma ou de outra, 

acabavam por tratar do tema do bem-estar, no entanto, a Geografia Humana, da População, 

Urbana, Rural, Histórica, Social, Política e Cultural, imbricavam-se em uma emaranhada trama 

juntamente com os novos ramos que estavam surgindo nas últimas décadas como a Geografia 

do Comportamento, do Gênero, da Percepção, Humanística e Ambiental. 

 

Assim, inicialmente sugerida como uma nova organização da Geografia Humana (década de 

1970), a Geografia do Bem-estar propunha um enfoque integrador que cessasse as fronteiras 

desnecessariamente incrementadas entre as disciplinas geográficas que abordavam o tema do 

bem-estar humano (SMITH, 1980 apud ROJAS, 1998, p. 702). 

 

Entretanto, Rojas (1998) afirma que diversas são as denominações que têm sido adotadas por 

países e regiões, dentre as quais se destacam, com alguma conotação evolutiva, a Topografia 

Médica, Geografia das patologias, das enfermidades e das mortes, Geomedicina, 



Geoepidemiologia e Ecologia Médica, entre outras. Nesta pesquisa, em que pese, adota-se o 

termo Geografia da Saúde, nos moldes resultantes do desenvolvimento deste campo no âmbito 

na geografia brasileira. 

 

Geografia da Saúde no Brasil 

 

Segundo Pessôa apud Junqueira (2009), os primeiros relatos relacionando as distribuições de 

doenças no território brasileiro foram feitos por viajantes estrangeiros e naturalistas como 

Thevet, Saint Hilaire, Spix e outros, sendo que, após a fundação das Faculdades de Medicina, 

em 1808, começaram a surgir “[...] diversos trabalhos que abordavam questões referentes à 

geografia das doenças ou patologia geográfica das várias regiões brasileiras” (JUNQUEIRA, 

2009, p. 6).   

 

A partir da década de 1950, as pesquisas se concentravam nas doenças presentes nas áreas 

em que havia o movimento de interiorização e integração do território brasileiro tais como a 

Amazônia e o Centro-Oeste. Conforme Junqueira (2009, p. 7), estes estudos de Geografia 

Médica atendiam ao interesse geopolítico do governo, que implantava projetos de produção de 

energia, agropecuária e de mineração no interior do país, mas que, no entanto, “[...] não 

possuíam maior reflexão sobre os problemas relacionados à saúde”.   

 

Ressalta-se que até a década de 1970, o conceito de gênero de vida, proposto por Vidal de La 

Blache (início do séc. XX), exercera forte influência sobre os estudos de Geografia Médica 

(OLIVEIRA, 2006). O conceito de gênero de vida propõe que o espaço é o resultado da interação 

entre o homem, munido de sua cultura local, e o meio natural, ou seja, “[...] o espaço seria o 

resultado da interação entre uma determinada cultura em um dado meio natural” (OLIVEIRA, 

2006, p. 18), e que afirma ainda ser esta abordagem freqüentemente associada ao conceito de 

região.  

 

Um dos trabalhos mais importantes deste período, no Brasil, foi o de Josué de Castro, que 

publicou, em 1946, a obra Geografia da Fome. O traços da influência vidalina em sua obra são 

visíveis. Como afirmam Vieites & Freitas (2007, p. 8):  

 
No início de sua trajetória geográfica, fica evidente a influência do 
pensamento de Vidal de la Blache e do possibilismo na obra de Castro. La 
Blache [...] reagiu contra o cego determinismo geográfico da escola de Ratzel 



e, afirmou com segurança que, das relações que ligam o homem a um certo 
meio, uma das mais marcantes é exatamente a que transparece quando se 
estudam os meios de nutrição, temática tão cara a Castro. 

 
 
Encontra-se também na obra de Castro a influência da ecologia humana de Max Sorre, que se 

inseria em uma geografia que tratava das relações dos grupos humanos com o meio em que 

vivem, sendo que as condições deste meio estavam sujeitas a um processo contínuo de 

transformação, tornando-o um meio geográfico, modificado pela ação do homem, diferente do 

meio natural original (VIEITES & FREITAS, 2007). Segundo estes autores, Sorre contribuíra com 

a Geografia Médica ao permitir “[...] a apreensão da doença em termos de um fenômeno 

localizável, passível de delimitação em termos de área, inspirado em rumos já delineados por La 

Blache, Demangeon, Jean Brunhes e De Martonne, entre outros” (VIEITES & FREITAS, 2007, p. 

4). 

 

 A partir da década de 1970, Junqueira (2009, p. 7) afirma que, especificamente no ano de 1972, 

fora publicada a obra Introdução à Geografia Médica no Brasil, de Carlos S. Lacaz, em que se 

procurou, ainda que sem os resultados esperados, aproximar os conhecimentos médicos e 

geógrafos sobre a região nordeste e centro-oeste do país. A autora afirma que este objetivo não 

fora alcançado pelo fato de que, em um contexto de governo militar, a Geografia Médica estava 

atrelada aos interesses do governo e da classe dominante e, por conta disso, não havia uma 

análise crítica que relacionasse esses estudos aos fatores socioeconômicos e culturais, como se 

propusera. 

 

Cabe ressaltar ainda que nesta obra encontra-se a definição que Lacaz havia dado à Geografia 

Médica, seja a qual:  

 

A Geografia Médica é a disciplina que estuda a geografia das doenças, isto 
é, a patologia à luz dos conhecimentos geográficos. Conhecida também 
como Patologia geográfica, Geopatologia ou Medicina geográfica, ela se 
constitui em um ramo da Geografia humana (Antropogeografia) ou, então, da 
Biogeografia (LACAZ,1972, p. 1). 

 
 
Neste período, Samuel Pessoa, inspirado pelas contribuições Pavlolsky2 e Max Sorre, criara uma 

escola de estudos em geografia médica no Brasil, no contexto da chamada medicina tropical 

                                                 
2 Segundo Czersnia & Ribeiro (2000, p. 598), uma das mais importantes elaborações teóricas do conceito de espaço 
geográfico vinculado ao estudo de doenças transmissíveis foi feito por Pavlovsky na década de 30. “O conceito de 



(CZERESNIA & RIBEIRO, 2000). Segundo os autores, Samuel Pessoa “[...] Estudou as 

endemias prevalentes no Brasil, também, e especialmente, as transmitidas através de vetores, 

como esquistossomose, doença de Chagas, filariose, malária, etc.” (CZERESNIA & RIBEIRO, 

2000, p. 599). 

 

Em seus escritos percebe-se que Samuel Pessoa defendia a idéia de que devia-se recuperar a 

velha tradição hipocrática, o que denota-se do fato de que afirmava ser o meio geográfico o 

criador de condições para a incidência e propagação de doenças, principalmente nos trópicos, 

sendo o clima um dos fatores preponderantes, e como retomava as idéias de Hipocrates, tratava 

o ambiente não apenas como meio físico, mas como um conjunto de causas que atuam sobre o 

homem. Ainda assim, Czeresnia & Ribeiro (2000, p. 599) afirmam que o “[...] eixo de apreensão 

da relação entre homem e meio na explicação da doença é sua causa microbiológica específica” 

que se constituía em uma vigente mudança de visão acerca das relações homem-meio e 

doenças.   

  

Ainda que atendesse aos interesses vigentes na ditadura militar, pouco a pouco a Geografia 

Médica consolidava-se, e com a criação da Escola Nacional de Geografia Médica (década de 

1970) que recebera importante contribuição da Geografia Crítica, em especial de Milton Santos 

(1926 / 2001), na integração entre social e meio ambiente. Desta integração entre a Geografia 

Médica e as contribuições teóricas da Geografia Crítica nascera o que veio a ser denominado 

como Geografia da Saúde (ROJAS, 2003).    

 

Por abordar o espaço enquanto produto das relações sociais de produção, Milton Santos 

acabara por contribuir com uma abordagem que permitiu às análises espaciais das doenças 

(bem como sua etiologia) passassem a ser relacionadas não apenas aos fatores biológicos ou 

climáticos, mas com fatores socioeconômicos (JUNQUEIRA, 2009), que eram até então, pouco 

relevantes devido à realidade do contexto em que se produziam os estudos. 

 

Segundo Czeresnia & Ribeiro (2000), os conceitos geográficos trabalhados por Milton Santos 

constituem uma das referências mais importantes para as análises da relação entre espaço e 

doença, sendo que, nos estudos a respeito das doenças endêmicas e epidêmicas buscou-se 

estudar a sua distribuição como resultado da organização social do espaço, que na elaboração 

                                                                                                                                               
foco natural expressa uma apreensão espacial que integra o conhecimento das doenças transmissíveis com a 
geografia e a ecologia”. 



teórica de Milton Santos era considerado como “um conjunto de fixos e fluxos que interagem” 

(SANTOS, 1978); “um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações” 

(SANTOS, 1996). Como explicam Czeresnia & Ribeiro (2000, p. 600): 

 

O espaço é aquilo que resulta da relação entre a materialidade das coisas e a 
vida que as animam e transformam. A configuração territorial é uma produção 
histórica resultante dessa relações. As ações provêm das necessidades 
humanas: materiais, espirituais, econômicas, sociais, culturais, morais, 
afetivas. Sistemas de objetos e de ações interligam-se. 

  

A importância da Saúde Coletiva 

 

Em princípio, saúde pública e saúde coletiva podem ser consideradas sinônimos, no entanto, 

existem diferenças. Para compreender a noção de saúde pública faz-se necessário realizar um 

breve histórico do desenvolvimento desta noção, até o momento em que ela passa, devido a 

alguns fatores, a denominar-se saúde coletiva, para então compreender a importância deste 

movimento no Brasil e sua contribuição à Geografia da Saúde brasileira . 

 

Segundo Gómez-Arias (2003) em meados do século XVI até princípios do século XVII ocorreram 

na Europa três acontecimentos muito importantes para se compreender a noção de saúde 

publica, os quais: um desenvolvimento notável do comércio e das forças produtivas, uma 

acumulação da riqueza proveniente do comércio com oriente e da exploração da América e, por 

fim, um crescimento importante da população. Este autor destaca que neste contexto de 

acumulação de riquezas que impunha a idéia de enriquecimento ao pensar coletivo, o 

utilitarismo, corrente filosófica que “[...] interpretava e valorizava os fatos com base no benefício 

e rentabilidade [...]” surgira como expressão filosófica do capitalismo, compreendendo a 

importância dos corpos como fontes de produção e riqueza, e o efeito desfavorável das 

doenças/enfermidades sobre a produção, pois, “os enfermos não trabalham nem consomem” 

(GÓMEZ-ARIAS, 2003, p. 4). 

 

Neste ínterim, uma nova forma de governo ganhava impulso por conseqüência do 

desenvolvimento de mecanismos que pretendiam controlar a incorporação da população ao 

processo produtivo ao mesmo tempo em que este denominado Estado Moderno, segundo 

alguns autores, deveria responsabilizar-se por manter a ordem e garantir a riqueza do reino, 

mediante ações dirigidas a promover o bem-estar físico, a saúde e longevidade dos súditos 

produtores de riqueza (GÓMEZ-ARIAS, 2003). Segundo o autor, um aparato de polícia foi 



desenvolvido para alcançar tais fins, aparato este constituído de diferentes instituições e 

mecanismos de vigilância, controle e castigo, dirigidos a garantir a ordem, a produção e a saúde 

da população. É nestas medidas policiais do Estado Moderno que se encontra o germe do que 

hoje chamamos de saúde publica (GÓMEZ-ARIAS, 2003, p. 5).  

   

Há de se observar ainda que a saúde coletiva pode ser considerada um campo complexamente 

hierarquizado de saberes e práticas e agentes (LUZ, 2009). Caracteristicamente transdisciplinar, 

o campo da Saúde Coletiva agrega saberes produzidos pelas ciências biomédicas, humanas e 

físicas; agentes tais como pesquisadores, técnicos, docentes, gestores; assim como enseja 

práticas de intervenção, transformação, promovidas por políticas públicas ou não, por meio de 

técnicas (LUZ, 2009). A Geografia, enquanto um domínio específico do saber, pode contribuir 

tanto em termos de teorias e metodologias analíticas, como também nas práticas relativas ao 

campo da saúde coletiva.  

 

Interessante ressaltar que enquanto campo, existe na Saúde Coletiva uma hierarquização dos 

saberes e práticas mutáveis de acordo com as transformações internas e externas a eles 

(culturais, econômicas, sócio-políticas) (LUZ, 2009, p. 307). Portanto, trabalhar a saúde coletiva 

em separado dos aspectos socioeconômicos, desprovendo-a do espaço geográfico, torna-se 

algo pernicioso, pois os saberes e práticas deste campo resultam e interagem reciprocamente 

junto à sociedade, o que leva considerar-se o papel preponderante detido pela organização 

espacial e aquela (a sociedade) que a anima. 

 

O Movimento da Saúde Coletiva no Brasil 

 

Pode-se entender o movimento da saúde coletiva no Brasil a partir da origem daquilo que se 

denominou medicina social, que foi o primeiro movimento a tratar da saúde em um âmbito social, 

um embrião do atual movimento de saúde coletiva. Meneghel (2004) afirma que a medicina 

social originou-se no século XVIII, na Europa, em um amplo processo de rearticulação social da 

prática médica, algo que, segundo a autora, o filósofo Foucault3 havia denominado de 

“nascimento da medicina social”, que era um indicativo da socialização do corpo (indivíduo) 

como força de produção e de trabalho a qual o capitalismo havia engendrado, e que por fim, este 

fato haveria de ser consolidado por meio da medicina.  

 
                                                 
3 Michael Foucault (1926-1984) foi um filosofo francês em que suas obras tratava da filosofia do conhecimento. 



Tomando como objeto o espaço da sociedade, ainda que em uma estratégia biopolítica 

(MENEGHEL, 2004), a medicina social estuda “[...] a dinâmica do processo saúde/doença, a 

relação com a estrutura de atenção médica e com a sociedade, visando à obtenção de níveis 

máximos possíveis de saúde e bem-estar” (MENEGHEL, 2004, p. 1). A medicina social havia 

emergido na Europa do século XVIII e diferenciava-se, segundo a autora, em três vertentes 

principais, as quais:  

o sanitarismo inglês, centrado na medicina da força de trabalho; o urbanismo 
francês, preocupado com a salubridade das cidades; e a polícia médica, que 
se estruturou na Alemanha, marcada por forte preocupação com o controle 
sanitário (MENEGHEL, 2004, p. 1). 

 

A figura do Estado era bastante presente no patrocínio destas perspectivas, tanto é que a 

participação política postulada como principal estratégia de transformação da realidade de saúde 

por meio da medicina social (MENEGHEL, 2004) era engendrada na maioria das vezes por esta 

instituição. Na América Latina, o período compreendido entre o século XIX até 1930, 

caracterizou-se pelas “[...] investigações no campo da higiene, patrocinadas pelo Estado e 

desenvolvidas por institutos de pesquisa nos moldes europeus” (MENEGHEL, 2004, p. 2). O 

início do século XX correspondeu à criação dos institutos de medicina tropical, ao saneamento 

dos portos, às pesquisas baseadas na parasitologia e aos levantamentos entomológicos, 

segundo o autor supracitado. 

 

Influenciada, sobretudo, pela medicina urbana francesa, a medicina social praticada no âmbito 

da América Latina era uma medicina higienista que, sobre o pretexto de controlar as doenças e 

“limpar” as cidades, tinha na verdade como objetivo eliminar organizações populares, possíveis 

“focos” de rebeliões (MENEGHEL, 2007), assim como atender a certos interesses, pois nesta 

época em que havia grandes campanhas de controle de doenças tais como febre amarela, 

malária, dentre outras ditas “tropicais”, atendia-se às “[...] necessidades de saneamento dos 

portos para exportação de produtos da colônia aos países centrais” (MENEGHEL, 2007, p. 5). 

 

Somente na década de 1970 é que se observa o que viria a ser o arcabouço teórico-conceitual 

da Saúde Coletiva, pois como escreve Nunes (1994, p. 4) na fase que se estende de 1974 a 

1979, durante a construção da medicina social, verifica-se um “[...] momento importante na 

construção teórico-conceitual, com pesquisas sociais, epidemiológicas sobre determinantes 

econômicos da doença e do sistema de saúde, associada à discussão de propostas alternativas 

ao sistema de saúde vigente”. Segundo o autor supracitado, é no final da década de 1970 que 



será repensada a saúde de maneira ampliada, de forma a serem criados cursos de pós-

graduação em saúde pública e medicina social, que posteriormente seriam enquadrados no 

campo das ciências da saúde, com a denominação de Saúde Coletiva (NUNES, 1994).  

 

Conclusão 

 

Ainda que seja um campo em franco desenvolvimento no Brasil, dada a sua importância teórico-

metodológica e empírica nas questões ligadas à saúde coletiva do país, a Geografia da Saúde 

ainda detêm uma certa distância a ser percorrida no que tange à abrangência de suas 

contribuições, especialmente dentro da própria Geografia brasileira. 

 

Mesmo quando passados alguns anos, quando escrevera Peiter (2005) em sua tese,  

 

Atualmente não há no Brasil publicações especializadas em Geografia da 
Saúde e raramente se encontram artigos de Geografia da Saúde em 
periódicos de Geografia. Poucos artigos sobre o assunto podem ser 
encontrados nos periódicos da área da saúde (em particular de Saúde 
Pública), o que reduz muito o retorno dos conhecimentos da Geografia 
Médica para a própria Geografia (PEITER, 2005, p.16)  

 

A situação em que se encontra atualmente a Geografia da Saúde brasileira pouco mudou neste 

quesito. Ainda assim, o autor supracitado exaltara algumas contribuições muito significativas, tais 

como as advindas de órgãos como "[...] a Fundação Oswaldo Cruz , na Faculdade de Medicina 

da Universidade da Bahia, e na Faculdade de Saúde Pública da USP, [onde] importantes 

estudos sobre as relações entre espaço e saúde estão sendo desenvolvidos [...]" e, ademais, de 

publicações como os Cadernos de Saúde Pública que têm sido fundamentais na abertura de 

espaço para a publicação de artigos de Geografia da Saúde, tornando-se um importante veículo 

para esta disciplina (PEITER, 2005).  

 

Assim posto, é de suma importância conceber a necessidade de maiores estudos e novos 

diálogos em face ao contexto globalizado de nossa atual sociedade e dos novos desafios postos 

em função desta nova fase do capitalismo, que suscita novas demandas e soluções para os 

estudos das endemias e epidemias que se desenvolvem em meio aos dinâmicos fluxos 

engendrados, mundo afora, pela globalização.  

 



Esta interessante fase em que se vive propõe, para além disso, uma preocupação com as 

condições ambientais que vai além daquelas ligadas simplesmente à degradação ambiental e 

sua conseqüência para as economias, mas também e, principalmente, para uma qualidade de 

vida concreta, que possa se embasar nas contribuições da Geografia da Saúde, como afirmara 

Gilson Edmar em palestra realizada na Universidade Federal de Pernambuco "[...] a correção 

das condições ambientais e o conhecimento das especificidades de cada região proporcionam 

melhoria na qualidade de vida, promoção de saúde e prevenção de doenças [...]" (EDMAR, 

2008) 

 

Enfim, a partir de Barcellos e Machado (1998) considera-se que a Geografia da Saúde pode 

contribuir nos estudos acerca da implicação dos agravos à saúde pública, tal como vem 

contribuindo no aprofundamento dos estudos que relacionam ambientes e saúde por meios de 

suas análises espaciais que lhe permitem elaborar unidades, modos e processos de difusão 

espacial de um evento de saúde e, neste quesito, a Geografia da Saúde no Brasil tem buscado, 

ainda que em meio a vários percalços, resgatar e promover a qualidade de vida de sua 

sociedade. 
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