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RESUMO 

 

O Simpósio Nacional de Geografia da Saúde teve início na cidade de Presidente Prudente – 

SP no ano de 2003. Desde então tem sido realizado em vários locais, seja em capitais ou 

cidades do interior dos estados brasileiros. Sempre que ocorre, são construídas várias 

discussões aprofundadas do ponto de vista científico, mas também momentos de acolhimento 

e conversas com construções de vínculos afetivos nos intervalos das palestras, com muita 

risada e descontração. Muitos profissionais que participam hoje das comissões de organização 

e científica iniciaram essa trajetória nas primeiras edições como discentes. Foram muitas 

histórias, trabalhos apresentados, amizades construídas, parcerias de trabalho com momentos 

de reflexão científica, possibilidades de descontração, etc. Mas o que realmente tem sido 

construído? Quais discussões avançaram e quais ficaram pelo caminho? Quem apresentou 

esses trabalhos? Que geografia está sendo elaborada? Para responder essas e outras perguntas 

este trabalho buscou analisar as diferentes abordagens da Geografia nos Simpósios Nacionais 

de Geografia da Saúde entre os anos de 2003 e 2019. Os procedimentos metodológicos 

utilizados foram: a) levantamento de referências; b) levantamento sistemático dos anais dos 

Simpósios Nacionais de Geografia da Saúde e; c) espacialização dos resultados. Como 

principais resultados observou-se que vários profissionais têm contribuído para o 

conhecimento na área da Geografia da Saúde e que houve um grande engajamento para que 

esse evento continuasse até o momento fazendo avançar o conhecimento na área da Geografia 

da Saúde. 
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THE VARIOUS GEOGRAPHIES IN HEALTH GEOGRAPHY: ANALYSIS OF THE 

NATIONAL SYMPOSIUM ON HEALTH GEOGRAPHY 

 

ABSTRACT 

The National Symposium on Geography of Health began in the city of Presidente Prudente - 

SP in 2003. Since then it has been held in several places, whether in capitals or cities in the 

interior of Brazilian states. Whenever it occurs, several in-depth discussions are built from a 

scientific point of view, but also moments of reception and conversations with construction of 

affective bonds in the intervals of the lectures, with lots of laughter and relaxation. Many 

professionals who currently participate in the organization and scientific committees began 

this trajectory in the first editions as students. There were many stories, works presented, 

friendships built, working partnerships with moments of scientific reflection, possibilities for 

relaxation, etc. But what has really been built? Which discussions have advanced and which 

have fallen by the wayside? Who presented these works? What geography is being 

developed? To answer these and other questions, this work sought to analyze the different 

approaches to Geography in the National Symposia on Health Geography between 2003 and 

2019. The methodological procedures used were: a) survey of references; b) systematic 

survey of the proceedings of the National Symposia on Health Geography and; c) 

spatialization of results. As main results, it was observed that several professionals have 

contributed to the knowledge in the area of Health Geography and that there was a great 

commitment for this event to continue until now, advancing knowledge in the area of Health 

Geography. 
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