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EDITORIAL
HYGEIA HOMENAGEIA ALPHONSE LAVERAN
HYGEIA HOMAGES ALPHONSE LAVERAN

Na seção Revisitando os Clássicos, Hygeia traz o francês Alphonse Laveran, pêmio Nobel de
medicina em 1907 por seus importantes trabalhos sobre protozoários causadores de doenças.
Enquanto Ronald Ross, já homenageado por Hygeia, descobria que a malária era transmitida pela
picada de anófeles, Larveran descobria que o agente causador da malária, que era o Plasmodium.
O texto que tem por título Du Paludism, escrito em francês, é o primeiro capítulo do livro publicado
em Paris, em 1892.
Não é novidade que esta é a área da Geografia que mais cresce atualmente. HYGEIA, que é uma
revista de Geografia Médica e da Saúde aberta à interdisciplinaridades com as áreas das ciências
da saúde, tem dado sua contribuição para esse processo de construção da Geografia da Saúde no
Brasil. Essa expansão no Brasil pode ser percebida pela participação de pesquisadores de todos os
Estados brasileiros nos eventos acadêmico-científicos da área. É só lembrar que o IV Simpósio
Nacional de Geografia da Saúde reunião em Uberlândia, em dezembro de 2009 mais de 500
participantes inscritos. Mais recentemente, e, setembro de 2010, ainda em Uberlândia foi realizado o
I Simpósio Internacional de Saúde Ambiental e a Construção de Cidades Saudáveis com 372
participantes inscritos. Não restam dúvidas que, ao mesmo tempo em que esses eventos
expressam o crescimento da área, também o estimula. Por isso, Hygeia quer, aqui, dar mais uma
contribuição, divulgando os eventos mais importantes que estão ajudando colocar a Geografia da
Saúde em patamares cada vez mais elevados. Dentre tantos, lembramos os seguintes eventos que
serão realizados em 2011:


V Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, Recife - PE



Encontro Nacional da ANPEGE (grupo de trabalho Geografia da Saúde), Goiânia - GO



III Congresso Internacional de Geografia da Saúde, Toluca - México



II Simpósio Internacional sobre Saúde Ambiental e a Construção de Cidades Saudáveis, Lisboa - Portugal



10th International Medical Geography Symposium, Durham - UK

Viva a Geografia Médica e da Saúde.
Editor
Dezembro de 2010
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