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Eixo Temático: Epistemologia e abordagens conceituais em geografia da saúde. 
 
A Geografia da Saúde tem passado nos últimos anos por momentos de discussão e 
redefinições conceituais e de técnicas de pesquisa. A Ciência Geográfica exerce um 
importante papel na busca de propostas teórico-metodológicas que venham contribuir para a 
construção de um campo de reflexão, o qual comporte a visão ampliada do geógrafo numa 
perspectiva transdisciplinar. A complexidade consiste em uma forma de perceber e interpretar 
a realidade, por este motivo consideramos que ela tem uma grande contribuição na formação 
dessa visão. Conscientes de que vivemos em uma realidade constituída por relações e 
processos de ordem natural e social que guardam relações entre si, elegemos o método da 
complexidade para nortear este trabalho. Objetivamos uma discussão acerca da complexidade, 
procurando aplicá-la ao estudo de caso do bairro Guarapes, o qual está situado na Região 
Oeste do município de Natal. Limita-se a norte com o bairro Felipe Camarão, a sul com o 
município de Parnamirim, a leste com os bairros de Cidade Nova e Pitimbu e a oeste com os 
municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. O trabalho entende o processo saúde-
doença numa perspectiva ampla, influenciado não apenas por aspectos da biologia humana, 
mas por questões do meio e da cultura. Cabe ainda destacar que a forma como estamos 
inseridos no espaço vivido reflete também o perfil epidemiológico das populações, haja vista 
que, a doença tem uma dimensão biológica e uma dimensão social é, pois, nesta última 
dimensão que o geógrafo deve debruçar-se a fim de contribuir de maneira significativa para o 
planejamento em saúde. Em se tratando da metodologia adotada, a mesma consistiu em uma 
revisão bibliográfica e documental sobre a temática em questão, entrevistas com moradores 
do já mencionado bairro, além de levantamento fotográfico da área em estudo.  
 
Palavras-chaves: Geografia da Saúde – Complexidade – Guarapes 
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Thematic axis: Epistemology and conceptual approaches in geography of the health.   
   
The Geography of the Health has past in the last years for moments of discussion, update 
conceptual and research techniques. The Geographical Science exercises an important paper 
in the search of theoretical-methodological proposals that come to contribute for the 
construction of a reflection field, which holds the geographer's enlarged vision in a 
perspective out-discipline. The complexity consists of a form to notice and to interpret the 
reality, for this reason we considered that she has a great contribution in the formation of that 
vision. Conscious that lived in a reality constituted by relationships and processes of natural 
and social order that they keep relationships to each other, we chose the method of the 
complexity to orientate this work. We aimed at a discussion concerning the complexity, trying 
to apply to the study of case of the Guarapes district, which is placed in the West Region of 
Natal city. It is limited to north with the Felipe Camarão district, to south with the Parnamirim 
city, to east with the Nova Cidade and Pitimbu districts and to west with the Parnamirim and 
São Gonçalo do Amarante cities. The work understands the process health-disease in a wide 
perspective, not just influenced by aspects of the human biology, but for subjects of the 
middle and of the culture. That still fits to highlight that the form how we are inserted in the 
lived space it also reflects the epidemic profile of the populations, have seen that, the disease 
has a biological and a social dimension is, therefore, in this last dimension that the geographer 
should lean over in order to contribute in a significant way for the planning in health. In if 
treating of the adopted methodology, the same consisted of a bibliographical and documental 
revision on the thematic in subject, interviews with residents of the already mentioned 
neighborhood, besides photographic rising of the area in study.    
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