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1 - Geografia e saúde 
 

 

Raul Borges Guimarães 



1  
GeoGrafia e Saúde

Apesar do reconhecimento da importância dos estudos geo-
gráficos na elaboração dos fundamentos teóricos e metodológicos 
da Epidemiologia, pouco se tem avançado no sentido inverso, ou 
seja, na discussão a respeito da contribuição da saúde pública para 
o desenvolvimento da Geografia. A ideia central que discutiremos 
neste primeiro capítulo é a respeito do rico acervo da saúde pública 
para os estudos de geografia humana.

Principais conceitos e temas:
- Complexos patogênicos;
- Sanitarismo;
- Geografia médica;
- Determinação social das doenças.

***

A saúde é um tema que tem interessado cada vez mais aos geó-
grafos. Entre as razões desse interesse destacamos a importância dos 
serviços de saúde no desenvolvimento das cidades. É na cidade que 
as pessoas procuram médico ou recorrem aos serviços de urgência de 
maior complexidade. Mascates, restaurantes, terminais de ônibus, 
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18  RAUL BORGES GUIMARÃES

pontos de táxi, estações de metrô, enfim, um conjunto de atividades 
existentes em virtude dos serviços de saúde faz dos seus arredores 
o que muitos denominam “corredor sanitário”. Por aí convivem 
pacientes que circulam pela cidade à procura de atendimento e ser-
viços de apoio diagnósticos e terapêutico, como a ultrassonografia, 
a hemodiálise, a ressonância magnética.

A relação entre saúde, ambiente e cidade também não é uma ideia 
nova. O paradigma hipocrático, geralmente considerado a matriz do 
pensamento médico do mundo ocidental, já considerava o ambiente 
das cidades como um foco de agravos à saúde. Se as doenças eram 
compreendidas como o desequilíbrio de diferentes fluidos (sangue, 
água, bílis e fleuma), por sua vez, a saúde era vista como o resultado 
do equilíbrio entre esses fluidos em razão das condições ambientais 
dos lugares (Grmek, 1999). Muitas doenças que associamos ao 
mundo moderno, como a sífilis, a hanseníase (ou lepra), a tuber-
culose, o amarelão e a febre tifoide, já eram conhecidas na Grécia 
Antiga. Contudo, os gregos não tinham a ideia de contágio e de que 
uma doença pudesse ser transmitida.

O médico inglês John Snow foi o primeiro a comprovar que um 
organismo vivo era a fonte da disseminação de alguma doença no 
meio urbano. Ele estudou a distribuição espacial de óbitos por cólera 
na epidemia que atingiu Londres em 1854. Snow demonstrou a 
correspondência entre o número de mortes e o grau de poluição das 
fontes de água de cada bairro da cidade (Figura 1). Ele concluiu que 
as mortes por cólera estavam concentradas nas ruas próximas a um 
dos poços de abastecimento de água. Ao sugerir o fechamento desse 
poço, o surto de cólera foi controlado em Londres. Suas recomenda-
ções foram importantes para o avanço das práticas em saúde pública 
na Inglaterra, reforçando outros estudos dentro do paradigma da 
tríade ecológica composta pelas interações entre o homem, algum 
agente específico e o ambiente (Barreto, 1994, p.25).
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SAÚDE  19

Figura 1 – Londres: óbitos por cólera em 1854

Fonte: Loudon (1977, p.186).

Os complexos patogênicos de Max Sorre

Nas primeiras décadas do século XX, foi Max Sorre que mais 
aproximou a pesquisa geográfica da perspectiva ecológica da saúde. 
Os problemas ecológicos, apresentados de forma complexa, trou-
xeram a necessidade de considerar o tempo de ocupação humana, 
o maior ou menor ajustamento aos gêneros de vida1 e, sobretudo, 

 1 Definida como o conjunto de atividades mediante as quais o grupo que as pra-
tica assegura sua própria existência, a noção de Gênero de Vida foi fundamental 
para a formulação do conceito de Complexo Patogênico de Sorre. Segundo 
Sorre (1955, p.279), “a constituição dos complexos patogênicos dependem, em 
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20  RAUL BORGES GUIMARÃES

as condições específicas de vida em ambientes sociais, econômicos 
ou políticos.

Partindo desse conceito dinâmico, cuja unidade manifestava-se 
no estudo do todo terrestre, a obra de Sorre inspirou-se em rumos 
já delineados por La Blache, Demangeon, Jean Brunhes e De Mar-
tonne, entre outros, conservando-se fiel aos princípios gerais da 
ciência geográfica da época. Dentre esses princípios, o da extensão 
colocou a Geografia no centro de interesse de muitos pesquisadores 
da área médica. Afinal, a obra de Sorre permitia a instrumentalização 
para a apreensão da doença como um fenômeno localizável, passível 
de delimitação em termos de área.

Para ele, a necessidade mais urgente em sua época era a valori-
zação da produção cartográfica, considerando as áreas de extensão 
dos principais problemas de saúde pública. Era preciso definir cla-
ramente o limite até onde se manifestavam as doenças. Isso colocava 
o problema do tamanho das unidades territoriais de estudo como 
uma das maiores dificuldades para a análise da distribuição das 
enfermidades.

Em “Fundamentos biológicos de la geografía humana”, Sorre 
(1955, p.301) irá concluir que as áreas de extensão dessas enfermida-
des eram muito diferentes. As doenças transmissíveis entre os seres 
humanos, como a tuberculose e a sífilis, são cosmopolitas. Nenhuma 
condição ecológica impôs obstáculos a elas, sendo enfermidades 
ubíquas, tal qual a distribuição da espécie humana pelo planeta. Ele 
observa que as diferenças entre os grupos populacionais poderiam 
ser verificadas nas manifestações clínicas e o grau de virulência, o 
que poderia de certa forma ser associado aos fatores climáticos, assim 
como a faixa etária dos enfermos.

Preocupado com a delimitação das grandes regiões nosológicas 
do globo (Figura 2), Sorre irá se dedicar mais atentamente àquelas 
doenças cujo ambiente era propício à circulação de agentes patógenos 

grande parte, do gênero de vida dos grupos humanos e dos costumes que este 
gênero de vida exerce sobre o vestuário, alimentação, ocupação e condição de 
moradia”.
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transmitidos por vetores, como a febre amarela e malária. Enfren-
tando os problemas da Ecologia relacionados às associações entre 
os seres vivos, especialmente os mecanismos de equilíbrio entre a 
disseminação de parasitas e as formas de resistência de hospedeiros, 
Sorre irá elaborar uma formulação interessante acerca da adaptação 
entre os indivíduos e sociedades com os ambientes. Propôs, assim, 
a noção de “complexo patogênico”, segundo o qual haveria “um 
suporte vivo” (hospedeiros e vetores) na determinação da história 
natural de diversas moléstias. Dessa maneira, o desenvolvimento de 
uma doença num agrupamento humano seria resultado da interação 
entre o agente patógeno (vírus, bactéria, fungo, protozoário, dentre 
outros), o hospedeiro humano e o ambiente (Figura 3). Em cada 
região nosológica do planeta, certos complexos patogênicos seriam 
mais favoráveis em razão das características ambientais e das condi-
ções de adaptação das comunidades humanas locais.

Figura 2 – Grandes regiões nosológicas propostas por Max Sorre

Legenda: A) Área atlântica. Domínio setentrional: 1-2, setor europeu (1. Europa média e 
setentrional; 2. Zona mediterrânea); 3, setor americano do norte. Domínio meridional: 4, 
setor africano; 5-6, setor americano do sul (subsetor tropical e subsetor extratropical); B. Área 
pacífica: 1, domínio insular; 2-3, domínio continental (2, setor índico; 3, setor chinês); C. 
Área continental eurasiática.

Fonte: Sorre (1955, p.302).
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22  RAUL BORGES GUIMARÃES

Figura 3 – Complexo patogênico, segundo Max Sorre

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Max Sorre

Foram os estudos ecológicos dos hospedeiros e vetores, das 
condições climáticas e microclimáticas, que se constituíram no 
repertório desse arcabouço teórico da Geografia médica sob influên-
cia do pensamento de Max Sorre, recolocando a antiga problemática 
da ação do meio sobre o Homem, cuja matriz na prática médica 
remonta ao Tratado de Hipócrates, da Antiguidade clássica, agora 
revivido em bases científicas modernas.

Sob esse paradigma, muitos geógrafos foram a campo, acumu-
lando enorme volume de dados a respeito da teia de relações entre o 
meio, o ser vivo e a vida social. A noção de complexo patogênico, tal 
como foi formulada por Sorre, foi aplicada principalmente no estudo 
de enfermidades infecciosas e parasitárias. Analisando as condições 
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ambientais que limitam ou favorecem a reprodução da vida animal 
e vegetal verificou-se, por exemplo, que

as espécies parasitárias, especialmente os protozoários são mais 
abundantes e apresentam modificações biológicas, que, as mais 
das vezes, aumentam os efeitos de seu parasitismo nocivo; mas, 
além disso, vivem e proliferam nos trópicos outras parasitas, que 
não prescindem das condições climáticas dessas regiões e só nelas 
encontram os elementos naturais indispensáveis a seu metabolismo 
e a sua multiplicação. (Coura, 1992, p.337)

Em vista disso, não há dúvidas de que Max Sorre contribuiu para 
a delimitação clara e precisa do campo de investigação em Geografia 
médica, circunscrita à aplicação do método da Geografia regional ao 
estudo das doenças. A região, nesse caso, era o complexo patogênico, 
compreendido mediante a integração analítica de dados físicos e 
humanos, objetivando com isso demonstrar a individualidade do 
fenômeno espacial.

Saneamento urbano e saúde pública

A emergência do mundo urbano-industrial provocou a rápida 
disseminação de doenças transmissíveis pelo contágio entre as pes-
soas, como a tuberculose e a sífilis. Nenhuma condição ecológica 
impôs obstáculo para a sua propagação de um continente ao outro, 
o que fez o próprio Max Sorre (1955, p.301) reconhecer que nesses 
casos não se poderia aplicar o modelo dos complexos patogênicos. 
Se havia alguma doença com manifestação na cidade e que poderia 
apresentar interesse para a Geografia médica era a febre amarela, 
que constituía um caso bastante interessante a ser analisado sob 
o ponto de vista do modo de vida nos subúrbios populares das 
cidades tropicais americanas. Ali, “casas insalubres” abrigavam 
o vetor da doença: o mosquito Aedes, adaptado aos costumes 
domésticos.
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24  RAUL BORGES GUIMARÃES

Nesse emergente mundo urbano-industrial, o saneamento 
urbano era o único “remédio” para o controle dos processos de 
transmissão das doenças infectocontagiosas, resultando no processo 
de embelezamento e de melhorias das condições de vida nas cidades.

Assim, durante o chamado Sanitarismo, período delimitado por 
Rosen (1994) entre 1830 e 1875, a saúde pública e o planejamento 
urbano foram considerados uma mesma entidade.2 O caso britâ-
nico é exemplar para a compreensão daquele contexto. Inúmeras 
comissões de inquérito, formadas por médicos e representantes dos 
governos locais, trouxeram a público um quadro completo das con-
dições sanitárias nos bairros de trabalhadores. Engels, de posse dos 
resultados daqueles inquéritos e realizando observação direta, assim 
analisou a situação de vida da classe trabalhadora em Manchester, 
Inglaterra, em 1845:

[...] Ao longo do rio estão ainda intercaladas fábricas: também aqui 
as construções são apertadas e desordenadas, tal como na parte 
inferior de Long Millgate. À direita e à esquerda, uma quantidade 
de passagens cobertas conduzem da rua principal aos numerosos 
pátios, entrando nos quais se depara com uma revoltante imundície 
que não tem igual, particularmente nos pátios virados ao Irk, que 
contêm as mais horrendas habitações que eu alguma vez vira. Num 
destes pátios, mesmo à entrada, onde termina a passagem coberta, 
existe uma latrina privada de porta e tão imunda que os moradores, 

 2 Ainda que o presente capítulo tenha por base a periodização da história da saúde 
pública proposta por Rosen (1994), sabemos que qualquer recorte histórico é 
passível de discussão e inúmeros outros autores poderiam ser lembrados. Para 
Duhl e Sanchez (1999), por exemplo, o sanitarismo só foi delimitado enquanto 
um campo científico específico a partir de 1875, com o desenvolvimento da 
microbiologia. Para esses autores, a era do sanitarismo confunde-se com o que 
Rosen considera a “Era da Bacteriologia” (1875-1950). Luz (1988), por sua 
vez, considera que a emergência do sanitarismo teve por referência um processo 
histórico que, desde o século XVI, transformou a lógica aristotelo-escolástica, 
herdada da representação social da doença do mundo antigo, numa lógica 
sustentada pela racionalidade e desenvolvimento técnico. Ver também Porter 
(1999) e Canguilhem (1990). 
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para entrarem e saírem do pátio, têm de atravessar uma poça lama-
centa de urina putrefacta e de excrementos que a circunda. É o 
primeiro pátio junto do Irk, por cima de Ducie Bridge, se alguém 
tiver vontade de o ir ver; embaixo, sobre o rio, encontram-se 
numerosas fábricas de curtumes, que empestam toda a zona com o 
fedor da putrefação animal. Nos pátios por baixo de Ducie Bridge 
desce-se além disso por escadas estreitas e sujas, e só atravessando 
montões de escombros e de imundícies se consegue chegar às casas 
[...]. (Engels, 1975, p.82-4)

Essa situação não existia apenas na Grã-Bretanha. França, Prús-
sia, Estados Unidos e onde mais houvesse se desenvolvido o sistema 
fabril, as condições dos bairros dos trabalhadores eram igualmente 
alarmantes. Na França, as ideias higienistas foram rapidamente 
incorporadas às políticas urbanas implementadas por Hausmann 
em Paris, o que acabou sendo adotado como modelo urbanístico por 
inúmeras outras cidades do mundo (Gandy, 1999).

Foi nesse contexto de mudanças que os médicos tomaram para si 
a experiência da intervenção urbanística como uma resposta técnica 
para as mazelas sociais e uma espécie de missão civilizatória. Projetos 
de saneamento foram formulados e executados tendo como alvo de 
intervenção o ambiente degradado do espaço urbano, como ocorreu 
em Londres, Berlim e Nova York, por exemplo.

Os médicos passaram a controlar o espaço social por meio das 
estatísticas de saúde e dos inventários de distribuição das habitações, 
pessoas e doenças pelo território. As chamadas topografias médicas 
transformaram-se em um poderoso instrumento de poder político 
dos médicos na realização dessa tarefa. Segundo Maurício de Abreu 
(1997), as topografias médicas eram tratados técnico-científicos que 
tinham como referência a sistematização da observação e registro dos 
fatos, a análise estatística e os modelos explicativos dos determinan-
tes biológicos das doenças – uma espécie de estudo monográfico das 
cidades com enfoque no estado de saúde da população. Procuravam-
-se identificar relações de causa e efeito das doenças nas interações 
entre o meio físico e social.
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A ação desses médicos higienistas constituiu-se num primeiro 
passo para a formação desse novo campo de saberes e práticas, 
gerando profundas mudanças nas instituições, com vistas a enfren-
tar os “problemas urbanos” produzidos pelo sistema fabril. As 
doenças passaram a ser vistas como um mal associado à imundície 
do ambiente, e que poderiam ser eliminadas educando a população 
pobre para as práticas de higiene, fiscalizando a qualidade dos 
alimentos, expandindo a rede de água e de esgoto e derrubando as 
edificações insalubres.

A partir dessa teia de relações, não foi difícil identificar os doen-
tes com os pobres, os ativistas dos sindicatos, os desempregados e 
as gangues do crime organizado, todos considerados membros das 
“classes perigosas” (Hall, 1995). Como analisou Foucault (1980, 
p.35), começava-se a “conceber uma presença generalizada dos 
médicos, cujos olhares cruzados formavam uma rede e exerciam 
em todos os lugares do espaço, em todos os momentos do tempo, 
uma vigilância constante”, que resultaria em poder de polícia e de 
instituição da ordem pública.

Se, num primeiro momento, o saneamento urbano foi o único 
“remédio” para o controle dos processos de transmissão das doenças 
infectocontagiosas, as respostas definitivas para esses problemas 
de saúde pública foram encontradas nos estudos de microbiologia 
da segunda metade do século XIX e início do século XX. Eles per-
mitiram uma melhor definição dos programas de ação e controle 
das condições de vida e do ambiente urbano com base em métodos 
empíricos de combate a diversas moléstias, com maior rigor técnico 
(Rosen, 1994), provocando enorme impacto no perfil de morbi-
mortalidade de diversos países. A incidência de casos de cólera, 
febre tifoide, peste bubônica, difteria, dentre outras moléstias, caiu 
drasticamente nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, assim 
como no Brasil, na Índia ou no Japão.

O resultado imediato, em termos da dinâmica demográfica, 
foi o aumento da expectativa de vida ao longo do século XX, o 
que contribuiu para o crescimento vegetativo da população mun-
dial e a chamada “transição demográfica” (Figura 4) – o perfil de 
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morbimortalidade da população desses países sofreu alterações 
com o crescimento das doenças crônico-degenerativas, muitos delas 
associadas ao estresse e ao sedentarismo da vida urbana.

Figura 4 – A transição demográfica

Fonte: Achcar (2003, p.32).

A transição demográfica é apenas uma referência teórica. Foram 
as transformações demográficas ocorridas ao longo dos séculos XIX 
e XX que reforçaram os princípios que sustentam o modelo. Nesse 
período, a maior parte dos países conheceu uma fase máxima de 
incremento populacional, seguida por um movimento de declínio 
ou de estabilização. Por sua vez, a transição epidemiológica é uma 
expressão utilizada por Omran (1971) para explicar a dinâmica de 
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mudança das causas de mortalidade ao longo do tempo. Segundo 
a teoria desenvolvida por ele, haveria três modelos de transição 
(clássico, acelerado e lento), que tem como variável o tempo de 
desenvolvimento dos países. Outros autores propuseram modelos 
híbridos para aqueles países em que o processo tenha sido inter-
rompido ou apenas afetado certos grupos, setores ou áreas (Figura 
5). Desta forma, a primeira fase se caracterizaria pela quase totali-
dade das mortes  relacionadas à fome e epidemias decorrentes das 
doenças infecciosas. Por causa disto, a esperança de vida é muito 
baixa.  Na segunda fase, o aumento da esperança de vida é associado 
às doenças degenerativas, que ganham maior importância do que 
as doenças infecciosas. O terceiro período é caracterizado pelo pre-
domínio das doenças crônicas e do aumento da esperança de vida. 
Por fim, para Jorge Pickenhayn, a quarta fase se caracterizaria pelo 
retrocesso relativo da mortalidade por doenças cardiovasculares e 
outras doenças degenerativas.

Figura 5 – A transição epidemiológica

Fonte: Adaptado de Omran (1971) por Pickenhayn (2002; 2004)
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Como os geógrafos participaram desse intenso movimento 
teórico e prático que vinculou definitivamente a saúde a questões 
urbanas?

Ainda que Max Sorre tenha aproximado a pesquisa geográfica da 
temática higienista nas primeiras décadas do século XX, essa não foi 
a fonte que se mostrou promissora para a discussão da saúde urbana, 
na perspectiva geográfica. Os pressupostos da Geografia médica 
maxsorreana não se aplicavam ao mundo urbano em expansão. 
Vejamos por quê.

Como vimos, o trabalho de Max Sorre provocou a necessidade 
de considerar, na “história natural das doenças”, o maior ou menor 
ajustamento aos gêneros de vida, formulando e empregando o 
conceito dinâmico de complexo patogênico para explicar o perfil 
epidemiológico como resultado de condições específicas de vida em 
ambientes sociais, econômicos ou políticos. Mas como as doenças 
crônico-degenerativas não possuem um agente etiológico que 
possa estabelecer algum nexo causal com a “história natural das 
doenças”, tornam-se evidentes as dificuldades encontradas por 
esse paradigma para compreender as mudanças no quadro patoló-
gico, principalmente nos chamados países desenvolvidos, com as 
transformações econômicas geradas pela indústria e o crescimento 
das cidades.

Uma vez conhecidas as ações primárias necessárias para a vigi-
lância dos vetores e reservatórios domésticos, além do envolvimento 
da população na prevenção das doenças infecciosas, será o nível de 
desenvolvimento dos países, assim como o grau de prioridade de 
recursos para a saúde pública que irão explicar a eficácia ou não no 
controle das endemias. É o que conclui Lima e Guimarães (2007), 
na análise da distribuição mundial de casos da malária.

Desde então, explicações alternativas foram buscadas na Geogra-
fia para a compreensão do processo saúde-doença. Como entender 
a dimensão social das doenças com maior incidência na população 
urbana? Como considerar os processos sociais na explicação das 
diferenças do perfil de morbimortalidade entre os bairros de uma 
mesma cidade?
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Os pesquisadores da Geografia médica do período pós-Segunda 
Guerra Mundial enfrentaram tais questões de uma maneira muito 
mais pragmática do que teórica, transformando a saúde em um dos 
campos de aplicação dos estudos geométricos do território. O para-
digma da análise espacial, disseminado na Geografia entre o final 
da década de 1950 e começo dos anos 1960, permitiu maior rigor 
na compreensão dos fenômenos de localização e distribuição dos 
equipamentos de saúde ou na compreensão do papel dos diferentes 
elementos que contribuem para que as pessoas adoeçam (Haggett, 
1977; Mayer, 1992). A cartografia foi uma importante ferramenta 
de análise de padrões de distribuição das doenças. Vários atlas con-
tinuam sendo publicados até hoje (Boyle et al., 1989; Holland, 1988; 
Britton, 1990; Cliff; Haggett, 1988).

Desenvolvimento da Geografia médica

A origem oficial da Geografia médica é de 1949, no Congresso 
da União Geográfica Internacional (UGI) em Lisboa, e sua consa-
gração somente ocorreu no Congresso de 1968, em Nova Déli, com 
a instalação de um grupo de trabalho.

A análise de padrões espaciais pontuais foi desenvolvida entre 
o final da década de 1950 e começo dos anos 1960, quando o para-
digma da análise espacial encontrava-se bastante disseminado pela 
Geografia (Haggett, 1977; Mayer, 1992). Os textos mais contem-
porâneos em Geografia quantitativa discutem as limitações desses 
métodos, considerando os enormes avanços da análise estatística de 
padrões espaciais de manifestação pontual dos últimos vinte anos 
(Gatrell, 1996).

No Congresso da UGI, realizado em Moscou em 1976, o grupo 
mudou de nome, passando a se chamar “Geografia da saúde”. Não é 
difícil compreender os motivos que levaram ao novo batismo. Mera 
questão semântica? Certamente não.

As transformações econômicas geradas pela indústria e o cres-
cimento das cidades em todo o mundo provocaram profundas 

Saude_fundamentos_de_geografia_(MIOLO)_Graf-1.indd   30 09/03/2015   16:01:43



SAÚDE  31

mudanças no quadro patológico, principalmente nos chamados paí-
ses desenvolvidos. Além disso, a própria Geografia transformou-se 
ao longo do século XX, tanto do ponto de vista do enfoque temático 
quanto da gama de procedimentos metodológicos que provocaram 
um notável impacto sobre a Geografia médica. Novas indagações 
foram reforçadas, desde o início dos anos 1960, com a emergência da 
noção de “ambiente” e de seu corolário, a qualidade de vida.

Por sua vez, o crescimento exponencial dos custos e de inves-
timentos no setor saúde, além da necessidade de redução das 
disparidades espaciais e das desigualdades sociais, forçou o Estado 
a considerar a saúde como um objeto do campo político. Em poucas 
décadas, a temática da saúde se tornou tão ampla que extrapolou o 
âmbito da ação e do poder médico. Entraram em cena novos atores: 
sociólogos, economistas, historiadores, antropólogos, juristas e, 
o mais significativo do ponto de vista político, representantes da 
sociedade civil organizada.

Segundo Dory (1990), a aplicação da Teoria dos Lugares Cen-
trais na análise da distribuição, acessibilidade e otimização de 
diversos serviços numa escala urbana ou regional aproximou a Geo-
grafia dos estudos geométricos do território e permitiu maior rigor 
na compreensão dos fenômenos de localização dos equipamentos 
hospitalares. Esse tipo de pesquisa veio contribuir para a ampliação 
do conceito de saúde para além dos condicionantes ambientais. A 
Geografia da saúde voltou-se para a análise da relação entre oferta 
de serviços e necessidades da população, o que é um problema com-
plexo: envolve a separação da necessidade e demanda, necessidade 
sentida pela população e prescrita pelos especialistas, necessidades 
básicas (frequentes) e contingenciais (ocasionais), necessidades 
coletivas e individuais.

O crescente interesse pela compreensão das relações que o objeto 
estabelece com o contexto e uma busca na história dos processos que 
o engendraram também propiciaram o desenvolvimento da pes-
quisa de difusão de inovações médicas no sistema de saúde e difusão 
de doenças. Com a progressiva adoção do tratamento das ques-
tões ambientais de modo mais complexo e dinâmico, tais estudos 
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buscaram a gênese dos mecanismos que desencadeiam a difusão 
das doenças, ampliando enormemente o alcance da problemática da 
saúde (Meade, 1988; Gould, 1969).

Mas o paradigma da análise espacial começou a perder força 
nas pesquisas em Geografia médica, a partir da primeira metade 
da década de 1970, quando novas questões passaram a ser for-
muladas com base nos referenciais teóricos da Geografia humana 
pós-estruturalista (Kearns; Gesler, 1998). Assim como na Epide-
miologia, a Geografia da saúde teve que se haver com seus próprios 
postulados positivistas no que se refere às potencialidades de leitura 
da realidade. Como considerar nas explicações os processos? Como 
entender a doença por meio de determinantes ao mesmo tempo 
sociais e naturais? Como romper com um saber compromissado com 
o poder de controle e normatização da sociedade e de seu espaço geo-
gráfico? Por que os objetos de estudo deveriam ser apenas aqueles 
passíveis de observação e de verificação pelos métodos empíricos? 
Que objetivos as pesquisas deveriam ter, além do estabelecimento 
de leis mediante um processo crescente de generalização?

As respostas a essas questões resultaram em diferentes perspec-
tivas epistemológicas, ontológicas e metodológicas e aproximaram 
ainda mais a Geografia do campo temático da saúde. A contribuição 
da Geografia não podia mais se limitar apenas ao campo da distri-
buição e das causas das doenças (Geography of diseases).

A Geografia acompanhou a tendência que pouco a pouco des-
locou o conceito de doença para o de saúde, compreendida como 
um estado de bem-estar completo, físico, mental e social e não 
simplesmente marcado pela presença da enfermidade. Sem dúvida, 
o conceito ganhou um sentido mais positivo, sobretudo, uma 
dimensão cultural e social inteiramente nova, além de sair da órbita 
estritamente médica.

As pesquisas se orientaram, assim, em duas direções: dos estudos 
das doenças propriamente ditas e da atenção à saúde. A Geogra-
fia da saúde passou a reunir essas duas tendências que, juntas, 
integraram problemáticas de uma base teórica plenamente fértil e 
instigante: que relações podem ser estabelecidas entre o perfil de 
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morbimortalidade de um lugar e o seu respectivo padrão de distri-
buição dos equipamentos destinados a responder pelas mudanças 
desse perfil epidemiológico? Em outras palavras, de que modo se 
encontram imbricados o perfil de oferta de serviços e a demanda 
social por saúde?

Determinação social das doenças e a releitura do 
espaço

No mundo pós-guerra, a abordagem espacial da saúde coletiva 
será relegada ao segundo plano, com o deslocamento do enfoque 
ecológico para o debate a respeito do estilo de vida, enquanto 
conjunto de comportamentos, hábitos, atitudes dos diferentes 
segmentos sociais (agrupados por etnias, idade, sexo; de acordo 
com Silva (1997)). Pelo uso de fármacos, de campanhas de imuni-
zação em massa e expansão da infraestrutura urbana, observa-se a 
queda gradativa das curvas de mortalidade de inúmeras doenças 
infectocontagiosas.

A diminuição da mortalidade por tuberculose, escarlatina, 
sarampo, dentre outras doenças, terá como uma das consequên-
cias demográficas mais diretas o aumento da esperança de vida e, 
consequentemente, o aumento da importância das doenças crônico-
-degenerativas. O progresso da estatística em saúde e dos estudos 
de coorte e caso-controle irá consolidar as pesquisas dos grupos 
populacionais de risco, cujo trabalho da equipe de MacMahon, em 
1960, transformar-se-á na obra de referência (Barreto, 1994, p.23).

Mas o mundo pós-guerra também será marcado pelo intenso 
processo de descolonização e pela emergência de uma consciência 
sanitária, que coloca em evidência a enorme desigualdade de con-
dições de vida entre os países do centro e da periferia do sistema 
mundial que se organizava ao redor das Nações Unidas (Santos, 
1982). Será preciso encontrar caminhos de superação da pobreza 
e do atraso econômico, assim como a formulação de propostas de 
políticas de saúde que promovam o desenvolvimento.
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É nesse contexto político que renasce o interesse pelo estudo da 
determinação social da doença, retomando temas que já haviam sido 
analisados no século XIX. Especificamente na América Latina, a 
proposição de uma Geografia nova por Milton Santos, preocupada 
com a dinâmica e historicidade das sociedades, será a principal refe-
rência dos epidemiologistas interessados em romper com as amarras 
impostas pelo modelo epidemiológico hegemônico de MacMahon 
(Barreto, 2000; Rojas, 2003a).

Assim, a ideia do espaço como um acúmulo desigual de tempos 
(Santos, 1978) foi empregado na busca da compreensão do perfil 
de problemas de saúde associados às posições ocupadas pelos gru-
pos sociais no espaço social (Paim et al., 1995). Da mesma forma, 
diversas pesquisas constituem-se em estudos da formação da própria 
cidade (Barreto, 1982), recuperando processos sociais de urbaniza-
ção estudados por Milton Santos.

Estudos realizados no Brasil (Paim et al., 1995; Lima, 1995) 
demonstraram a importância da pesquisa da produção do espaço 
urbano para a identificação de relações entre as condições de vida e 
saúde e a estrutura social. Também foram analisadas as associações 
entre os diferentes riscos de adoecer e morrer e a estruturação urbana 
(Silva, 1985). Contudo, conforme reforça Barreto (2000) e Rojas 
(2003a, b), ainda existe muito o que ser feito na interface entre os 
conhecimentos da Geografia e da Epidemiologia. Não se trata de 
propor uma metodologia pronta e acabada, mas avançar no debate 
teórico e no desenvolvimento de instrumentais de análise dos novos 
e complexos padrões de distribuição espaço-temporal das doenças, 
assim como da capacidade de resposta da sociedade aos problemas 
de saúde da população.

Dessa forma, o desenvolvimento de aplicativos em Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG) no campo da saúde tem contribuído 
para os estudos da necessidade da população, relacionando um con-
junto enorme de dados socioeconômicos. Os estudos de estatística 
espacial com base em SIG, associados aos trabalhos de pesquisa 
qualitativa na área, constituem o desenvolvimento mais recente dos 
estudos geográficos em saúde (Najar; César, 1998).
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Os complexos patogênicos no momento atual

As obras produzidas pelos geógrafos Max Sorre e Milton Santos 
podem ser consideradas paradigmas científicos de dois períodos de 
profundas mudanças.

A ideia de complexo patogênico foi desenvolvida num período 
de expansão da sociedade urbano-industrial, o que representou 
transformações ecológicas sem precedentes em termos dos fluxos de 
energia e da dinâmica dos ciclos naturais, com enormes consequên-
cias ambientais. No tempo de Sorre, o rápido crescimento urbano 
verificado em todo o mundo e os intensos fluxos migratórios pro-
vocaram diversos tipos de impacto ambiental no sistema terrestre, 
abalando as relações ecológicas e disseminando inúmeras doenças.

A obra de Milton Santos é um testemunho de um novo período 
histórico, que se consolidou em escala planetária a partir da década 
de 1970. Se na fase urbano-industrial a espécie humana criou o seu 
próprio fluxo de energia pela queima de combustíveis fósseis, nesse 
novo período denominado por Milton Santos de período técnico-
-científico, o motor da transformação da natureza não é mais o da 
máquina da indústria, e sim o da informação, que fortalece cada vez 
mais os laços entre a ciência e a produção.

A retomada dos estudos de Geografia da saúde no Brasil tem 
suscitado a releitura da obra de Max Sorre. Caberia indagar da perti-
nência ou não do conceito de complexo patogênico no momento atual.

Picheral (1982) responde a essa indagação propondo a ampliação 
do conceito de Max Sorre, referindo-se aos complexos patogênicos 
como complexos sociopatogênicos.3 Pierre George (1978), por sua 
vez, aplica o conceito de patógeno para o estudo de processos de 
exposição a produtos tóxicos (mercúrio, solventes etc.), referindo-
-se à estruturação de espécies de complexos tecnopatogênicos. 
Com base nesses autores, Curto de Casas (1985; 1993) discute 
a existência, no momento atual, de dois circuitos ou modelos 

 3 Silva (2003) faz uma interessante discussão a respeito da ampliação do conceito 
de complexo patogênico enquanto complexo sociopatogênico.

Saude_fundamentos_de_geografia_(MIOLO)_Graf-1.indd   35 09/03/2015   16:01:43



36  RAUL BORGES GUIMARÃES

interdependentes: o do sistema patogênico da pobreza e o sistema 
patogênico da industrialização.

Entendemos que essas releituras do modelo teórico de Max Sorre 
são complementares e podem ser unificadas numa concepção mais 
integradora e holística, a partir do diálogo possível entre a produção 
de Max Sorre e Milton Santos, os dois geógrafos reconhecidos como 
de maior contribuição para os estudos da saúde coletiva.

Para isso, entendemos que a expressão sugerida por Pierre 
George – complexos tecnopatogênicos – seja a mais adequada, 
desde que compreendida de maneira mais ampla, na sua relação 
com a definição de espaço geográfico proposta por Milton Santos. 
Para esse autor, o espaço é definido como um conjunto indissociável 
de sistemas de objetos e sistemas de ações, com uma organização 
interna, que desenvolve ininterruptamente processos e acumula 
tempos (Santos, 1996). Vejamos em que medida a produção do 
espaço geográfico urbano pode gerar diferenciados complexos 
tecnopatogênicos.

Para Milton Santos, a lógica perversa da globalização e 
seu impacto na produção do espaço urbano estão provocando 
mudanças na relação entre as cidades e acirrando ainda mais as 
desigualdades intraurbanas. As oportunidades de inserção de 
cada lugar nos circuitos mundiais são múltiplas. Evidentemente, a 
inclusão de alguns tem um custo social elevadíssimo, porque pro-
voca, ao mesmo tempo, a precarização da vida da grande maioria da 
população. A inserção dos habitantes das megacidades dos países 
pobres na economia mundial é desigual. Há aqueles poucos que 
estão inseridos no circuito mundial de alta tecnologia e do capital, 
beneficiando-se das novas formas de consumo e de circulação da 
informação. São pessoas que usufruem dos serviços de bancos, do 
comércio e da indústria de exportação e das comunicações por meio 
de circuitos remotos e eletrônicos via satélite ou da rede mundial de 
computadores. Mas a maior parte da população urbana dos países 
pobres ainda trabalha nos setores tradicionais ou faz parte da eco-
nomia informal. É a cidade das filas, do comércio dos camelôs e do 
transporte clandestino dos perueiros etc. que sofre as dificuldades, 
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as carências, a falta de recursos nas emergências médicas e de vagas 
nas escolas.

Por causa de tais características, um novo tipo de pobreza tem 
sido gerado em todo o mundo, diferente de períodos anteriores, 
decorrente da perda crescente de poder decisório do nível local 
(Santos, 2000). A crise do sistema financeiro internacional, a partir 
do final da década de 1970, meados da década de 1980 e final da 
década de 1990, implicou cortes dos recursos destinados aos projetos 
urbanos, deteriorando ainda mais as condições de vida da população 
de baixa renda em todo o mundo. Contraditoriamente, os lugares 
também têm se fortalecido por meio de políticas públicas de nível 
local que visam o enfrentamento desse processo de exclusão social. 
A partir das ações locais, procura-se constituir uma base de vida que 
amplie a eficácia da política pública a serviço da sociedade civil e do 
interesse coletivo (Santos, 1993).

É esse processo dialético de inserção seletiva e precarização de 
muitos que está produzindo novos tipos de complexo patogênico, no 
quais o meio é um meio técnico-científico que gera novas doenças (a 
Aids, por exemplo) e, ao mesmo tempo, o ressurgimento de várias 
outras. Não seriam a tuberculose, a hanseníase e a dengue, dentre 
outras do mundo atual, doenças de natureza diversa daquelas que 
existiam há mais de um século?

Com base nas referências de Milton Santos, a rede de saúde é um 
meio de produção de um território reticular, um sistema interconec-
tado que funciona por meio da circulação de pessoas, mercadorias 
ou informações. Mas o sentido da rede não está dado, é uma questão 
em aberto. Não se trata só de uma rede de equipamentos conecta-
dos, mas de um conjunto de agentes que a frequentam buscando 
um objetivo ou cumprindo uma tarefa bem localizada territorial-
mente. Por intermédio de nós que demarcam a posição de diversas 
instituições (hospitais, unidades básicas de saúde, laboratórios de 
análise clínica e apoio diagnóstico, que reforçam o exercício do poder 
médico), a rede é o meio e o fim de múltiplas relações de controle, de 
vizinhança, de distanciamento e de aproximação que criam e recriam 
lugares de poder (Santos, 1978; 1993).
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A oferta e a demanda por serviços obedecem a lógicas diferentes 
de compreensão da saúde. De um lado, a saúde como objeto téc-
nico inserido no tecido urbano, ocupando parcelas do solo como 
equipamento urbano, é a própria materialidade da compreensão 
que a medicina social tem do que vem a ser o trabalho do médico, 
o cidadão, a vida urbana e a própria cidade. Por sua vez, essa racio-
nalidade técnica é vista pela população na perspectiva das carências 
(Santos, 1993). Por intermédio de movimentos reivindicatórios de 
associações de moradores dos bairros periféricos, a população com-
põe uma “cesta básica” na qual não pode faltar o remédio e o pronto 
atendimento médico (Cohn, 1991).

A produção do espaço urbano gera inúmeros complexos tecno-
patogênicos, uma vez que os elementos que integram sua estrutura 
geram enfermidades e, ao mesmo tempo, uma capacidade de res-
posta do Sistema de Saúde. Se as taxas de mortalidade têm diminuído 
nas cidades desde a Revolução Industrial, essas taxas são geralmente 
mais altas na maioria das grandes cidades do que nas pequenas e no 
espaço rural. Isso é verdadeiro para as neoplasias, as doenças das vias 
respiratórias e da circulação, as doenças psiquiátricas, dentre outras. 
A poluição sonora e atmosférica e o modo de vida caracterizado pelo 
estresse psicossocial estão entre os maiores fatores de risco da vida 
nas cidades.

A partir daí, caberia à Geografia da saúde a análise dos processos 
de saúde e doença, bem como suas articulações com a distribuição 
dos equipamentos e recursos existentes, tendo em vista os principais 
eixos metodológicos da Geografia: a unidade espacial ou territorial e 
a escala. Será preciso discutir mais detalhadamente a dimensão técnica 
da saúde, assim como a reprodução da vida em contextos de desigual-
dade social e pobreza urbana. É o que veremos no próximo capítulo.

Tema para o debate

O trabalho de pesquisa promove o desenvolvimento de teorias 
e modelos explicativos que se transformam em paradigmas para a 
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comunidade científica. Segundo Kuhn (1991, p.13), os “paradig-
mas são as realizações científicas universalmente reconhecidas que, 
durante algum tempo, fornece problemas e soluções modelares para 
uma comunidade de praticantes de uma ciência”.

Com base nessa concepção de paradigma científico, reflita 
sobre as semelhanças e diferenças das contribuições de Max Sorre 
e Milton Santos para a convergência de saberes entre a Geografia e 
a Epidemiologia.
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