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Raul Borges Guimarães 



conSideraçõeS finaiS

O ressurgimento, no mundo atual, de doenças banidas há um 
século de nosso meio social – como cólera, febre amarela e dengue, 
já amplamente disseminadas no ambiente urbano –, acrescido da 
emergência das doenças crônico-degenerativas, da violência e da 
Aids, impõe enormes desafios no campo da saúde. É preciso que 
avancemos na compreensão da realidade e na formulação de políticas 
públicas não apenas de combate à violência, desnutrição e tubercu-
lose, mas que também promovam a vida dos cidadãos.

O insucesso do combate a diversas moléstias, mesmo contando 
com procedimentos de controle biologicamente corretos, trouxe a 
necessidade de explicações alternativas do processo saúde-doença. 
Desde então, a Geografia tem sido chamada para o enfrentamento 
do debate teórico-metodológico suscitado pela crise epistemológica 
da Epidemiologia, contribuindo para a evolução conceitual numa 
perspectiva interdisciplinar. Como entender a dimensão social das 
doenças? Como considerar os processos sociais na explicação do 
perfil da saúde coletiva?

Tendo em vista o interesse crescente dos geógrafos e outros 
profissionais no estudo das enfermidades e da distribuição espacial 
da mortalidade, uma nova agenda de investigações está em pleno 
desenvolvimento na América Latina, centrada na polaridade entre 
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as oportunidades de viver com saúde e as ameaças de morrer pre-
cocemente. Cabe também destacar a preocupação com o uso de 
aplicativos em sistemas de informação e os múltiplos recortes terri-
toriais que superpõem o perfil epidemiológico ao espaço geográfico, 
desde os impostos pela gestão do setor da saúde até os percebidos 
pelos diversos grupos populacionais. Também é preciso conside-
rar os estudos a respeito da vulnerabilidade às enfermidades e aos 
processos de adoecer e morrer, segundo componentes, tais como: o 
ambiente físico e psicossocial, a condição de vida, o acesso físico e 
social aos serviços de saúde, dentre outros.

Como a interdependência econômica e política entre as nações 
está cada vez maior e mais complexa, os problemas de saúde de um 
país passaram a representar perigo para muitos outros e a escala 
global tornou-se muito importante. Por causa disso, o processo 
de saúde-doença é um tema que exige um novo pensamento, mais 
holístico e visando um maior protagonismo dos geógrafos latino-
-americanos no enfrentamento das questões de saúde de nossa 
região. Certamente as regiões de saúde não estão circunscritas nos 
limites impostos pela divisão política das nações. Regiões transfron-
teiriças estão sendo produzidas pela sociedade. Cabe ao geógrafo dar 
visibilidade a esse processo, desenvolvimento uma nova perspectiva 
teórica e metodológica sem fronteiras.

O presente livro procurou sintetizar os principais fundamentos 
de Geografia humana diante de tamanhos desafios teóricos e práti-
cos. Para isso, os capítulos foram organizados para a discussão dos 
principais aspectos conceituais e metodológicos do conhecimento 
geográfico que podem auxiliar na compreensão dos problemas de 
saúde da população.
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