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Introdução

As interações entre o espaço geográfico e a ocorrência de doenças como
objeto de estudo apresentam uma história de altos e baixos, alternando interesse
e desinteresse por parte da comunidade científica. Estamos hoje em uma fase de
interesse crescente. Os motivos destas oscilações residem nas próprias variações
dos paradigmas vigentes em epidemiologia, mais especificamente, em
epidemiologia das doenças transmissíveis (Silva, 1997).

A despeito do risco de lugar comum, pode-se entender que uma das pri-
meiras preocupações sistematizadas das interações entre o espaço geográfico e a
ocorrência das doenças encontra-se em Hipócrates (s.d), no texto Ares, águas e
lugares. Ali já existe uma mistura de fatores ligados ao meio natural, o clima
especialmente, e de fatores ligados às pessoas. Tal mistura se reflete na etimologia
da palavra endemia: demos, além do seu significado mais conhecido – ‘população’,
‘povo’ ou ‘pessoas’ –, significa também ‘lugar’. O significado que o texto
hipocrático confere ao termo ‘endemia’ é o de uma doença própria de um lugar e
de seus habitantes, ressaltando a impossibilidade de dissociar um do outro, con-
trastando com epidemia, doença eventual, externa. Mesmo em sua acepção atual,
‘endemia’ e ‘endêmico’ associam-se a ‘lugar’, ao contrário de ‘epidemia’ ou ‘epi-
dêmico’, que usualmente se associam a ‘população’ (Webster’s, 1996).

Desde sua utilização inicial, portanto, ‘endemia’ associa-se a ‘lugar’. O
estudo das endemias, da sua ocorrência, determinantes e processo de dissemina-
ção, é o estudo dos lugares em que ocorrem. Na concepção vigente até o século
passado, as doenças endêmicas eram as doenças próprias de um determinado
local, região ou país, ao contrário das epidêmicas, que vinham e iam, mas não se

7



140

Doenças Endêmicas

estabeleciam no local. Estas apresentavam caráter de visitação, cujos determinantes
eram os mais diversos, inclusive alterações do meio, alterações, porém, espúrias
ou transitórias.

Talvez um dos melhores exemplos da diferença existente entre ‘endêmico’
e ‘epidêmico’ na conceituação antiga (mas não necessariamente errônea) resida
no dilema de Semmelweis. Na bem conhecida história dos primórdios da infec-
ção hospitalar, Semmelweis entendia que a ocorrência da febre puerperal se dava
pela introdução de partículas infecciosas trazidas por médicos e estudantes de
medicina das salas de necrópsia. A febre puerperal seria, no seu entendimento,
epidêmica. Já o establishment médico da época entendia o contrário, que a febre
puerperal ocorreria por condições inerentes às enfermarias e suas pacientes, inde-
pendente de quem as atendia. A febre puerperal seria endêmica, própria dos ser-
viços de obstetrícia, a exemplo da febre das prisões ou da febre dos pântanos. A
natureza infecciosa não estava posta em discussão, endêmica ou miasmática,
epidêmica ou contagiosa, ambas comportavam a origem infecciosa; em disputa
estavam os determinantes do processo e, evidentemente, as eventuais medidas a
serem tomadas (Rosen, 1994).

Hoje convivemos com uma doença que apresenta características tanto epi-
dêmicas como endêmicas. A cólera, na sua forma clássica, fora do seu local de
origem, no delta dos rios Ganges e Bramaputra no subcontinente indiano, tem
comportamento epidêmico. Ao longo de seis pandemias ocorridas entre 1817 e
1923, jamais se estabeleceu como endemia em qualquer lugar (McNeill, 1998;
Wills, 1996). No entanto, o biotipo Eltor, disseminando-se pandemicamente desde
1961, atingiu todos os continentes, estabelecendo-se como endemia em diversos
lugares, inclusive no Brasil. Trata-se de questão central da epidemiologia identifi-
car os determinantes da diversidade de comportamento de doenças muito seme-
lhantes ou mesmo de uma mesma doença. Os avanços científicos e tecnológicos
em biologia, mais especificamente em ecologia (L’Écologie, 1996; Silva & Schramm,
1997), possibilitam entender melhor os seres vivos, e, longe de nos afastar dos
estudos do espaço, permitem uma nova interpretação de constatações antigas.

O comportamento da cólera clássica, endêmica na origem e epidêmica
nos demais lugares, jamais permanecendo além de um tempo relativamente
curto, faz pensar obrigatoriamente em um fator ou fatores ligados ao lugar que
determinam a mudança de comportamento. Esta dualidade não passou desper-
cebida, mas o papel do espaço, do cenário, da paisagem, do lugar, enfim, na
determinação das características epidemiológicas de uma dada doença sempre
constituiu um desafio, possibilitando as mais diferentes interpretações e expli-
cações (McNeill, 1998).

Até o estabelecimento da hegemonia da microbiologia no pensamento
epidemiológico, por volta do final do século passado, na verdade nos últimos 25
anos, quando a disponibilidade de um arsenal tecnológico permitiu elucidar a
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biologia de uma longa lista de doenças, bem como identificar novas doenças – até
então classificadas em grandes grupos, como as febres ‘palustres’, o tifo e assim
por diante – o papel atribuído às características do lugar na determinação das
endemias e epidemias era importante. (Arrizabalaga et al., 1997)

O conceito de agente infeccioso não era desconhecido ou mesmo rejeita-
do, era considerado fruto do ambiente. Existe uma riqueza de conceitos na
literatura médico-epidemiológica acerca do ambiente e da determinação das
doenças. Estes conceitos obviamente variaram conforme os conceitos filosóficos
vigentes. Sem fazer uma ampla revisão do assunto, basta lembrar o papel preponde-
rante atribuído aos fenômenos naturais – o vento, a chuva, a insolação – nos
textos hipocráticos, substituídos por características da população nos textos de
Virchow e Villermé, plenos de preocupações sociais, frutos dos problemas da época
(Silva, 1985a).

A epidemiologia descritiva, conforme a conceituação clássica, entende o
espaço como um conjunto de determinantes, geralmente de natureza biológica
ou natural, como clima, vegetação, latitude e topografia. Não há dúvidas de
que o clima sempre foi o determinante a receber maior atenção, tendo seu
interesse renovado graças ao progressivo aquecimento global e à melhor com-
preensão do fenômeno El Niño (Bouma et al., 1997). Mais recentemente, a
poluição ambiental e outros fatores físicos, como a quantidade de radiação
ultravioleta ou a intensidade de campo eletromagnético, vêm atraindo a aten-
ção, sobretudo à medida que os epidemiologistas se voltam cada vez mais para
as neoplasias (Verhasselt, 1981).

Embora o interesse pela participação dos fatores ligados ao espaço sem-
pre tenha sido grande, os conceitos utilizados eram implícitos, nunca discuti-
dos em si mesmos, e a interpretação do papel que desempenhavam variou ao
longo do tempo.

A Influência de Aristotételes

A tradição aristotélica, talvez a primeira grande influência filosófica sobre
o pensamento médico, permaneceu por toda a Idade Média, adaptada aos concei-
tos cristãos por Tomás de Aquino, perdendo força apenas durante o Iluminismo
(Rosen, 1994). A influência da filosofia aristotélica na medicina foi enorme,
adentrando o século XIX. Galeno (s.d.), ao interpretar e adaptar os textos médi-
cos hipocráticos, reforçou nas suas lições a interpretação filosófica aristotélica. O
pensamento médico sempre mostrou-se refratário às influências filosóficas, ab-
sorvendo-as muito depois das demais ciências.

A visão materialista da natureza em Aristóteles deve ter sido fundamental
para a elaboração da teoria miasmática, particularmente o seu conceito de causa
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final ou de finalidade. Interpretando a polêmica de Semmelweis, vê-se que este
estava negando que a natureza do ambiente hospitalar, no caso as enfermarias
obstétricas, gerasse processos infecciosos.

Aristóteles conferia às entidades materiais alguns atributos que lhes seriam
inerentes, a ‘natureza’ destas entidades, de modo que seria da ‘natureza’ dos pân-
tanos determinar a malária ou das prisões determinar a febre das prisões (na
verdade o tifo exantemático). Este atributo dos lugares serviu por muitos séculos
como o paradigma para a explicação das endemias.

Miasma significa ‘mancha’, traz o significado de poluição. O miasma exis-
te em determinados locais e ‘mancha’ aqueles com que entra em contato, alte-
rando seus humores.

A grande discussão entre os contagionistas e os miasmáticos não corria
por conta da existência ou não de agentes infecciosos, mas sim das condições
necessárias para que estes surgissem e determinassem doenças. Entendiam os
contagionistas que apenas determinados locais preenchiam as condições neces-
sárias para a ocorrência de determinadas doenças, e estas adquiriam necessari-
amente características destes lugares, a ponto de a nosografia vigente refletir
esta noção: febre das prisões, febres palustres. Os embates ocorridos entre as
duas correntes implicavam as medidas de controle necessárias. Ainda que a
historiografia médica tradicional considere os miasmáticos como reacionários
e anticientíficos, muitas das medidas eficazes de saúde pública tomadas no
século passado, e mesmo no início deste, possuíram uma base miasmática: a
legislação visando à melhoria das habitações do proletariado inglês, o sanea-
mento das cidades (Tesh, 1982).

O Paradigma da Microbiologia

A revolução bacteriológica do último quartel do século XIX, ao contrá-
rio do que afirma a interpretação tradicional, não introduziu o conceito de
infecção e doença infecciosa. Este já existia há muito tempo, mesmo na medi-
cina galênica, ainda que de maneira confusa, sem suficiente elaboração teórica
(Herlihy, 1997). A epidemia de peste bubônica, a peste negra de 1348, consti-
tuiu um fator fundamental na elaboração desse conceito, aperfeiçoada com as
interpretações de Fracastoro sobre a sífilis (Arrizabalaga et al., 1997). O desen-
volvimento da microbiologia significou, antes, a introdução de uma tecnologia
que permitiu produzir evidências irrefutáveis da etiologia infecciosa das doen-
ças endêmicas e epidêmicas.

A inegável associação de determinados locais ou ecossistemas à ocorrên-
cia de determinadas doenças era por demais forte e atraiu a atenção de inúme-
ros pesquisadores, que buscaram desenvolver modelos explicativos.
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Pavlovsky, a Teoria dos Focos Naturais
e a Vertente Ecológico-Geográfica

Possivelmente, a primeira apreciação teórica do conceito de espaço aplica-
do à epidemiologia foi realizada por Pavlovsky, parasitologista russo que, na dé-
cada de 30, desenvolveu a teoria dos focos naturais das doenças transmissíveis,
também conhecida como teoria da nidalidade natural das doenças transmissíveis.
O grande incentivo ao desenvolvimento de sua teoria consistiu no avanço da
fronteira agrícola soviética, no início da era Stalin. Extensas áreas do território
da então União Soviética, particularmente na Ásia, estavam sendo desbravadas e
exploradas, seja para a agricultura, seja por seus recursos naturais, como madeira
e minerais. Em conseqüência, surgiram alguns problemas de saúde pública, como
a leishmaniose na Ásia Central e as encefalites por arbovírus na Sibéria. É interes-
sante notar que, decorridos cinqüenta anos, a preocupação da epidemiologia com
as novas fronteiras continua presente. Uma pesquisa na base de dados Medline,
utilizando o termo natural foci e correlatos, como nidality, entre 1985 e 1996,
elenca um grande número de artigos, em sua totalidade publicados na Rússia ou
em países que em algum momento estiveram sob influência soviética, como a
China e as antigas repúblicas da Checoslováquia e Iugoslávia.

Pavlovsky (s.d. a, b) desenvolveu uma teoria de marcado cunho ecologista,
cujo grande mérito foi estabelecer o conceito de que o espaço era o cenário no qual
circulava o agente infeccioso – a patobiocenose –, e este cenário era classificado em
‘natural’, ou intocado pela ação humana, e ‘antropopúrgico’ ou alterado pela ação
humana. Pavlovsky inegavelmente estava preocupado em desenvolver uma
metodologia de cunho eminentemente prático, como se pode depreender de um
trecho de seu livro, no capítulo intitulado Medical Aspects of Landscape Study:

The study of landscapes is of great importance for medicine in view of its specific
aim, in particular, to find out the presence of natural foci of diseases in a given
landscape area, characterized by its general geobotanical aspect; this is the primary
aim. The second, no less important, aim is to ascertain man’s influence in the
present epoch or in the historical past on the primordial state of a particular
landscape. (Pavlovsky, s.d. a)

A modificação do espaço, ou paisagem, determinava alterações ecológicas
na patobiocenose, alterando a circulação do agente infeccioso. Ainda que a teoria
dos focos naturais de Pavlovsky seja por demais restrita para as necessidades
atuais da epidemiologia, o modelo do foco natural e da sua transformação pela
ação humana, com conseqüente alteração dos caracteres epidemiológicos de uma
doença, é fundamental para a análise do espaço como categoria de análise. O
espaço na sua conceituação clássica em epidemiologia é apenas o substrato que
exerce sua influência através de fenômenos naturais, como o clima. Segundo essa
concepção, o espaço é estático, imutável, um espectador não participante.
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A teoria dos focos naturais recebeu uma atenção limitada, sobretudo em
razão da II Guerra Mundial que sobreveio logo após, dificultando a difusão das
idéias. Ainda assim, muitos parasitologistas adotaram a teoria de Pavlovsky,
mas não a expandiram, utilizando apenas seu valor aparente. Cabe destacar os
trabalhos de Audy (1958), parasitologista britânico, preocupado com a Rickettsia
tsutsugamuchi, no sudeste asiático, e os trabalhos de parasitologistas brasileiros,
especialmente da escola de Samuel Pessoa (Pessoa, 1938, 1941, 1947, 1956,
1963, 1978a, 1978b).

A crescente urbanização verificada em todo o mundo e, particularmente,
no Terceiro Mundo diminuiu o interesse pela teoria dos focos naturais, uma vez
que a natureza intocada pela ação humana tornou-se praticamente inexistente, e
a teoria de Pavlovsky, tal como fora enunciada, daria conta apenas das primeiras
fases da transformação dos focos naturais. Verdade que surtos de doenças, como a
febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola e outras doenças emergentes ou
reemergentes, fazem renascer o interesse pelos espaços naturais, inalterados ou
muito pouco modificados (Nous, 1996).

Os epidemiologistas reconheceram a rápida transformação verificada no
Terceiro Mundo após a II Guerra Mundial, em especial nas colônias em emanci-
pação, e buscaram modelos teóricos para lidar com tais transformações. Tratou-
se de um momento de surgimento, ou ressurgimento, da geografia médica, dis-
ciplina científica que data do século passado, mas que nunca se estabeleceu firme-
mente como distinta da epidemiologia. Vários autores, mormente europeus e
norte-americanos, recorreram à geografia para compreender o novo contexto
epidemiológico internacional. Talvez o melhor exemplo resida nos trabalhos de
May, autor franco-americano que buscou uma abordagem geográfica, porém
de cunho antropológico, para compreender as alterações.

Exemplos mais recentes são inúmeros e partem da premissa de que o meio
natural já se alterou pela ação humana, seja em período recente ou até pré-histó-
rico. Ao mesmo tempo, emprestam um papel relevante às condições naturais,
particularmente as climáticas.

Uma vez que o meio já não era ‘natural’, caberia recorrer a alguma for-
ma de compreensão do comportamento humano. Deu-se aqui um salto teórico
da ecologia para a sociologia ou para a geografia humana. Este salto foi feito
até mesmo por autores de influência marxista, como os da escola mexicana de
Laurell. Todas estas análises relegaram para um segundo plano o estudo das
transformações sofridas pelo espaço, ainda que existam transformações óbvias,
como as hidrelétricas construídas na África, que alteraram a epidemiologia de
diversas doenças no Terceiro Mundo, como o clássico caso da influência da
construção da represa de Assuã e a disseminação da esquistossomose no Egito
(Gordon-Smith, 1975).
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Quando se discutem doenças determinadas e geradas pela sociedade, como
muitas das doenças do trabalho ou certas doenças mentais, é compreensível que
se relegue para um plano secundário a análise do espaço. Mas quando se busca a
compreensão da epidemiologia de doenças muito ligadas ao meio, como a maioria
das doenças infecciosas, particularmente as transmitidas por vetor, ou alguns
cânceres determinados por exposição a substâncias existentes no meio, o espaço
deve necessariamente constituir-se em categoria de análise, se não se quiser ofus-
car processos importantes.

Antropologia, Geografia,
Materialismo Histórico e Endemias

A corrente marxista na geografia, notadamente dos franceses como Pierre
George (1972) e Olivier Dollfus (1972), trabalhou a categoria espaço de maneira
muito interessante para os epidemiologistas, mesmo os não marxistas.

O conceito de espaço como resultado da ação da sociedade sobre o meio
natural permitiu analisá-lo como processo – a organização do espaço –, alcan-
çando-se uma dimensão maior do que a do espaço estático, mero local de ocor-
rência das endemias, que é o conceito tradicional em epidemiologia. O conceito
de organização do espaço – já desenvolvido por Pavlovsky em uma perspectiva
ecológica, restringindo-se apenas aos determinantes naturais, sem avançar na
determinação social –, conferiu ao conceito um poder explicativo muito maior.

A visão de Pierre George sobre a geografia pode-se facilmente transpor
para a epidemiologia, no sentido em que ambas são disciplinas científicas cujo
objeto é o centro de uma rede de relações por demais ampla e complexa para ser
adequadamente compreendida mediante uma visão metodológica estreita. Um
pequeno trecho de suas reflexões sobre a geografia mostra bem esta visão:

a geografia tem de ser metodologicamente heterogênea. Alinha-se por um
lado entre as ciências da terra ou da natureza, da mineralogia e da petrografia,
da geologia até a biologia; por outro lado, a sociologia, a economia a psicolo-
gia social (...). É esta a razão pela qual ela se encontra continuamente empe-
nhada na busca de sua unidade. Esta unidade não pode ser metodológica: a
pesquisa geográfica recorre sucessivamente aos métodos de cada uma das
ciências de que se vale para chegar ao conhecimento analítico dos dados inclu-
ídos nas combinações que constituem o objeto de seus estudos fragmentários
ou globais. (George, 1972)

É fácil se perceber a analogia com a epidemiologia. George, como ou-
tros geógrafos, vale-se da análise do processo de organização do espaço como o
esteio destas relações, conferindo coerência a um aparente caos. A análise do
processo de organização do espaço constitui, portanto, um recurso metodológico,



146

Doenças Endêmicas

que pode perfeitamente ser transposto para a epidemiologia, na qual a única
mudança será o objeto: não mais a interação homem-meio, mas o processo
saúde-doença.

Alguns conceitos são tão representativos e úteis em ciência, que mesmo
que derivem dos paradigmas que os originaram, ainda assim persistem. Alguns
conceitos da psicologia analítica de Freud, como ‘ego’, por exemplo, ou o concei-
to marxista de ‘classe social’, sobrevivem em outros modelos ou teorias.

A leitura da teoria dos focos naturais de Pavlovsky, à luz dos conceitos
geográficos de George e Dollfus, permite a elaboração de um conceito operacional
de espaço extremamente rico para a análise epidemiológica. Segundo Dollfus
(1972), o espaço geográfico é

um espaço mutável e diferenciado cuja aparência visível é a paisagem. E um
espaço recortado, subdividido, mas sempre em função do ponto de vista segundo
o qual o consideramos. Espaço fracionado, cujos elementos se apresentam desi-
gualmente solidários uns aos outros (...). Por conseguinte, surge o espaço geográ-
fico como o esteio de um sistema de relações, algumas determinadas a partir do
meio físico (arquitetura dos volumes rochosos, clima, vegetação), outras proveni-
entes das sociedades humanas responsáveis pela organização do espaço em função
da densidade demográfica, da organização social e econômica, do nível das técni-
cas; numa palavra: de toda essa tessitura pejada de densidade histórica a que damos
o nome de civilização.

Pavlovsky já trabalhava com a aparência visível do espaço, a paisagem.
Sua teoria dos focos naturais deixa implícito que há um conjunto de relações no
interior da paisagem responsável pela ocorrência da doença. Ocorre, como já
mencionado, que Pavlovsky não levou sua teoria adiante. Seu conceito de mu-
dança no espaço, conduzindo à mudança na estrutura epidemiológica, ao se transpor
para o conceito de espaço geográfico de Dollfus, permite situar o estudo do
espaço e de suas transformações como o ponto central da análise. O conceito
de espaço geográfico incorpora os determinantes naturais e sociais em uma visão de
totalidade, que muitas vezes falta à análise epidemiológica. O espaço pode divi-
dir-se didaticamente em três grandes categorias: 1) espaço natural: intocado, é de
pouco interesse para a epidemiologia, uma vez que não é utilizado pelas socieda-
des humanas – Pavlovsky, Audy e outros estudiosos da teoria dos focos naturais
valorizavam esta categoria por estarem interessados nas zoonoses; 2) espaço
percorrido: alterado apenas ligeiramente pela ação humana, que não o explora;
3) espaço organizado: alterado profundamente pela ação humana.

O maior determinante do processo de organização do espaço é a necessidade
econômica, que vai reorganizar o espaço conforme as necessidades das ativi-
dades que se devem desenrolar, quer a agricultura, a exploração mineral, o trans-
porte de mercadorias, a produção de energia, a fabricação de produtos ou a cons-
trução de cidades. Seja qual for, esta atividade determinará sobre o espaço um
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grau maior ou menor de organização. A sucessão histórica das necessidades levará
à superposição da organização espacial, tal como se percebe claramente na paisa-
gem européia, onde se encontram vestígios da organização romana, do feudalismo,
da Revolução Industrial e da época contemporânea. O mesmo se verifica com o
espaço urbano, que se organiza e reorganiza sucessivamente. Os trabalhos de San-
tos (1988, 1996), geógrafo brasileiro, mostram bem o processo de organização do
espaço urbano no Terceiro Mundo, conforme as necessidades da economia.

Pessoa e a Contribuição Brasileira

Pode-se afirmar, sem o risco de incorrer em erro, que a grande contribui-
ção para a análise da ocorrência de endemias e a organização do espaço no Brasil
adveio de Samuel Pessoa e de sua escola. Fortemente influenciado pelas teorias de
Pavlovsky, Pessoa analisou a ocorrência das principais endemias brasileiras da
época, sob a ótica da teoria dos focos naturais, incorporando determinantes sociais.
A preocupação de Pessoa era, condizendo com as preocupações da época, com o
meio rural. Havia, porém, pouca definição metodológica nos estudos do espaço,
a ponto de Pessoa ter dado a entender que geografia médica e ecologia eram, em
verdade, designações diferentes do mesmo campo de investigação.

Tal confusão de disciplinas se verifica também em outros autores que pro-
puseram análises semelhantes, como Lacaz (1972).

O espaço como objeto de estudo da geografia, incorporando o conceito de
organização do espaço, só recebeu atenção mais recentemente, com os trabalhos
de Silva e de Sabroza, entre outros, constituindo uma linha de análise muito
própria da epide-miologia brasileira (Barreto, 1991; Sabroza, 1992; Silva, 1985b,
1986, 1992, 1997).

O Renascer da Ecologia, as Doenças Infecciosas
Emergentes e a Biologia Molecular e suas Possibilidades

A ecologia sofreu um importante desenvolvimento, em todos os aspectos,
mas notadamente quanto aos seus paradigmas e metodologia. No que concerne
ao paradigma, o mais importante foi a passagem de uma concepção de equilíbrio – de
tendência à estabilidade que seria própria dos ecossistemas –, vigente na ecologia
clássica, para o conceito de instabilidade e constante modificação (Earn et al.,
1998). Este paradigma, que vem sendo adotado em praticamente todas as disci-
plinas científicas (Casti, 1995), possibilita, na epidemiologia, incorporar os con-
ceitos e métodos das ciências sociais que trabalham com o princípio da mudança,
uma dificuldade que a epidemiologia clássica, de cunho marcadamente positivista,
sempre apresentou ao tentar fazer análises mais amplas. Abre-se, portanto, a
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perspectiva de uma nova associação entre a ecologia e a epidemiologia (Blower &
McLean, 1991; Schaffer, 1985), não totalmente livre dos riscos do uso inadequa-
do da ecologia (Avila-Pires, 1995).

Esta evolução teórica em epidemiologia permite a análise com uma pers-
pectiva moderna de espaço, menos territorial e mais virtual, um espaço que coexis-
te com outros, sem serem mutuamente exclusivos. A separação teórica entre terri-
tório e espaço traz uma maior abertura aos estudos em epidemiologia, permitindo,
sem conflitos teóricos, entender o território da dengue e o espaço da Aids. Con-
templa as necessidades mais territoriais das análises dos determinantes de algumas
doenças emergentes, sem inviabilizar uma visão de espaço (Cook, 1992).

Uma tentativa de compreender o processo de disseminação da Aids, por
exemplo, que se mantenha apegada aos conceitos mais clássicos de espaço terá
sérias dificuldades, uma vez que o espaço da Aids não é o da ecologia e da geogra-
fia clássicas, mas sim um espaço que recorta outros (Quinn, 1996), um fenômeno
não estranho à geografia moderna (Corrêa, 1996), e muito mais próximo do
espaço das ciências humanas (Bettanini, 1992). A ocupação deste espaço, pela
Aids, se dá simultaneamente à ocorrência de outras doenças com suas configura-
ções específicas, a exemplo do que ocorre com as grandes corporações. Apesar de
diferentes espaços poderem existir simultaneamente no tempo e no território,
não são estanques e autônomos, muito pelo contrário, sua interação se efetua,
ainda que de extensão e intensidade variáveis.

A questão das doenças infecciosas emergentes, um tema de interesse cres-
cente, veio reacender o interesse pela associação com a ecologia e a necessidade
de interpretações mais abrangentes do processo saúde-doença (Lederberg et al.,
1992; McSweegan, 1996), no qual ‘território’, como paisagem no sentido clássico
de Pavlosky, e ‘espaço’, na conceitução moderna da geografia, sejam objeto de
análise integrada, ao contrário da visão unívoca da escola ecológico-epidemiológica
(Bustamante, 1957).

O desenvolvimento e a disseminação de novas técnicas de investigação – des-
tacando-se aqui as técnicas de geoprocessamento e de sensoriamento remoto – tam-
bém abrem uma linha de pesquisa que sem dúvida trará, como já trouxe, novas
dimensões aos estudos do espaço em epidemiologia (Barcellos & Bastos, 1996).
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