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RESUMO 
Várias são as informações que são sistematicamente coletadas no decorrer de cada ano no Brasil, 
em seus estados e municípios. Essas informações são trabalhadas em gráficos, tabelas e às vezes 
são mapeadas conforme a necessidade do técnico ou planejador em ilustrar com maior 
capacidade de convencimento os tomadores de decisões nas três esferas de governo. 
No entanto, essa forma de organização das informações pode gerar mapas que são coerentes com 
o esperado conforme conhecimento prévio e estabelecido. Isto é, via de regra, espera-se que em 
regiões deprimidas economicamente encontrem-se populações com baixo nível de escolaridade e 
de saúde, por exemplo. Também se espera municípios desprovidos de equipamentos e serviços 
públicos necessários ao bom desempenho das atividades municipais. Mas nem sempre isso pode 
ser verdadeiro. 
Com o intuito de confirmar, mas também de verificar as contradições relativas ao processo do 
determinismo econômico comparamos dois mapeamentos com dois tipos de informações. Um 
com síntese de informações econômicas e outro derivado de processos mórbidos emergentes. O 
primeiro do “Atlas Seade da Economia Paulista – Chaves para Leitura do Território Paulista” e o 
segundo produzido pelos autores a partir de pesquisa sobre existência de serviço de controle de 
zoonoses nos municípios de São Paulo. Utilizamos as ferramentas da cartografia temática para 
realizarmos as comparações. A maior parte das áreas definidas como regiões-problema coincide 
com a ausência de serviços de controle de zoonoses, porém não em toda área. A mesma coisa 
acontece no seu inverso, nem toda a área do Estado denominada pelo Atlas Seade de “dorsal 
paulista”, considerada um eixo de expressivo desenvolvimento, possui serviços municipais 
necessários ao controle de zoonoses.  
De maneira sintética, a cartografia temática aplicada à área da saúde, permite ao pesquisador, 
assim como ao gestor, realizar uma análise comparativa e detectar similaridades e 
particularidades entre características de um mesmo território. Através da cartografia é possível ler 
melhor o espaço e promover a gestão das políticas públicas com maior eficiência. 
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THE THEMATIC CARTOGRAPHY AS TECHNIQUE OF EXPLICITAÇÃO OF THE 
CONTRADICTORY: BETWEEN THE ECONOMIC DETERMINATION AND THE 

HEALTH 
 
ABSTRACT 
Several are the information that systematically are collected during each year in Brazil, in its 
states and cities. These information are worked in graphs, tables and to the times are mapped in 
agreement the necessity of the technician or planner in illustrating with bigger capacity of 
persuasion the policy makers of the three spheres of government. However, this form of 
organization of the information can generate maps that are coherent with waited as the previous 
and established knowledge. That is, usually, one expects that in depressed regions economically 
populations with low level of schooling and health meet, for example. Also one expects cities not 
provided of equipment and necessary public services to the good performance of the municipal 
activities. But nor always this can be true. With intention to confirm, but also to verify the 
relative contradictions to the process of the economic determinism we compare two mappings 
with two types of information. One with synthesis of economic information and another 
derivative of emergent morbid processes. First of the “Atlas SEADE da Economia Paulista – 
Chaves para Leitura do Território Paulista” and as produced by the authors from research on 
existence service of control diseases of animals in the cities of São Paulo. We use the tools of the 
thematic cartography to carry through the comparisons. Most of the definite areas as region-
problem coincides with the absence of control service of control diseases of animals, however not 
in all area. The same thing happens in its inverse one, nor all the area of the State called for the 
SEADE atlas of “dorsal paulista”, considered axle of high development, possesses necessary 
municipal services to the control of control diseases of animals. In synthetic way, the applied 
thematic cartography to the area of the health, allows the researcher, as well as the managing o, to 
carry through a comparative analysis and to detect similarities and particularities between 
characteristics of one same territory. Through the cartography it is possible to read better the 
space and to promote the management of the public politics with bigger efficiency.  
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