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EDITORIAL

HYGEIA HOMENAGEIA HIPÓCRATES
HYGEIA HOMAGES HIPPOCRATES

Este número 3 da Hygeia presta uma homenagem a Hipócrates de Cós, o pai da
Geografia Médica, irmã da Medicina, transcrevendo na seção Clássicos Revisitados o
texto “On Airs, Waters, and Places”, provavelmente datado de 400 AC. Nos números
anteriores, nesta seção foram homeageados Benjamin Ward Richardson, com o texto
Hygeia, a city of health (1876) e Max Sorre, com o texto Complexes pathogènes et
géographie médicale, publicado em1933.
On Airs, Waters, and Places é o texto que dá origem a Geografia Médica. Segundo muitos
a primeira obra conhecida a tratar de geografia médica, na qual se demonstra a relação
dos fatores geográficos, ambientais, sociais e culturais e a espacialização das doenças.
Hipocrátes (c. 460 - 377 AC) foi um médico, nascido na ilha de Cós, na Grécia. Foi
contemporâneo de Péricles, de Empédocles, Sócrates e Platão, que a ele se referiam
elogiosamente. Nem todos os textos (72 livro) do Corpus hippocraticum são de autoria de
Hipócrates, mas a escola hipocrática influenciou fortemente a medicina atual, que separou
a religião da ciência e, quando incluiu o meio ambiente como fator determinante para a
saúde e para o processo adoecer/morrer criou a Geografia Médica.
O juramento hipocrático, por seu elevado conteúdo ético e moral, repetido como um
compromisso solene dos médicos, ao ingressarem na profissão, ainda nos faz lembrar de
alguém dedicado à ciência que influenciou não só a Grécia de seu tempo, mas todo o
mundo, por gerações seguidas até hoje.
A Hygeia está crescendo e 2007 será o ano da consolidação, para buscar qualificação no
QUALIS.
Estamos nos aproximando de 2007 e a Hygeia deseja a todos os leitores, autores e
editores um Feliz ano novo, lembrando do III Simpósio Nacional de Geografia da Saúde
que será realizado em Novembro, na cidade de Curitiba. Encontraremos-nos lá, com
certeza.
Boa Leitura.
Viva a Geografia Médica e da Saúde.
Editor
Dezembro de 2006
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