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RESUMO 

O autor estuda o impacto da operaçao de postos rurais com uti 

lização de pessoal auxiliar de formação elementar, em três comunidades iso 

ladas no interior do Estado de Goiás - Brasil. As comunidades tinham entre 

120 e 352 habitantes e distavam entre 58 e 67 km da sede do município. Fo 

raro realizados inqueritos l1antes e Itdepoisl1, com intervalo de 1 ano e seis 

meses entre ambos. Uma quarta comunidade serviu de testemunho, na qual, 

no entanto, somente foi possível realizar o inquérito "depois". O inquêr~ 

to aplicado envolvia a coleta de dados referentes a informações sobre cada 

membro da família, habitação, saúde, trabalho e relações de vizinhança, e 

foi idealizado por pessoal com experiência no local, tendo em vista o uso 

de termos regionais e sua aplicação pelo auxiliar rural. 

As conclusões são no sentido da impossibilidade de se avalia 

rem indicadores tradicionais de saúde num grupo de comunidades tão pequ! 

nas; de que houve modificação no padrão declarado de utilização de servi 

ços, Com diminuição da procura de serviços na sede do município pelas ge~ 

tantese principalmente, por parte da população em geral; e de que houve 

diminuição dOa procura do sistema informal de saúde (curandeiros e rezado 

res). Os resultados com relaçuo ã v~cinação foram modestos face a escas 

sez de imunizantes na região ã época do estudo. Houve aumento do grau de 

informação com relação ã saúde nas três comunidades. Houve melhora da qu~ 

lidade da habitação, principalmente devido ã construção de privadas higiê

nicas (fossas secas). Além do incremento acentuado na formação de hortas 

domésticas houve modificações da vida comunitária não previstas no projet~ 

que foram: aparente diminuição cos hábitos de mascar e aspirar fumo, incr~ 

mento na proporção de famílias possuidoras de rádio e, principalmente, au

mento de sua utilização como meio de obter informações de fora da comunida 

de e ainda aumento da frequência das viagens. Se estas modificações pude -

rem ser atribuídas de fato ã presença do atendente rural, o que parece 

possível, estaremos diante de um processo de modernização da comunidade,d! 

sencadeado pela presença do posto rural. Não foram identificados efeitos 

negativos da operação do posto. Especialmente a duração do período de ama

mentação (mediana em torno de 6 meses) foi mantida. O modelo de investiga

ção parece ser passível de ser aplicado em outros serviços rurais do inte

rior do país a custos muito baixos. 

O trabalho contém ainda breve resenha histórica da utilização 

de pessoal auxiliar em atendimento primário de saúde, especialmente em 

áreas rurais. 
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SUMMARY , 

This paper describes the evaluation of the impact of health stations 

services on three isolated small villages in the Brasilian Amazon Region 

(State of Goiás). The communities. located 58 to 67 ~ from the tovo of Porto 

Nacional, by the Tocantins River, had between 120 and 352 inhabitants. A 

fourth village vas included in the study as a control group. A survey vas 

performed "before" and "aftar" vithin a year and a half time span, but due 

to circumstancial reasons, it was only possible to conduct an "after" survey 

in the control community. The surveys vere constituted of a questionnaire 

which gathered personal data of each family member, housing conditions, 

health patterns. working and neighborhood relations. They vere designed by 

local experienced tecbnicians, including regional language (idioms) and the 

feasibility of interview by tbe health aide. 

Conclusions are established in terms of evaluation impossibility of 

the traditional healtb indicators in tiny communities like the ones whicb 

were observed and in such a short time span. Clear changes were observed 

in the stated patterns of health services utilization, including a decrease 

in the town medicaI and public health services demand by pregnant women and 

mainly by tne general population and a decrease of demsnd on the communities 

informal health system (healers, herbalists). The vaccination program showed 

modest results due to lack of the immunizants in the region at that period. 

In alI three experimental communities, an increase in the health knowledge 

and housing quality scores was observed. The latter was related chiefly to 

the construction of privies. Besides an improvement also in the cultivation 

of backyard gardens, some unplanned effects upon the communities vere obser.ed: 

(1) a descrease in proportion of adults chewing and sniffing tobacco, although 

tbe "modern" habit of smoking didn' t suffer any modification õ (2) increase in 

radio set ownership and its utilization as a news-gathering device (instead of 

the "traditional" source - travelling neighbors) and (3) increase in the fre

quency of trips outside the community. lf. in fact. these modifications c~n 

be related to the presence of the rural bealth atation, as is seems probable. 

they could be identified as a "modernization pattern" of population praétices 

under tl.e action of the primary health worker. Although searched for.undesir

able results of the aides' action vere not identified. Particularly the 

breaat-feeding period vas maintained or slightly increased. The author 

concludes reeommending the convenience of the research model for utilization 

in similar situations because cf the survey's applic·ability by auxiliary personnel 

and its remarcably lov ~ost. 

The paper includes also brief historieal and theoretical eOJllllents on 

auxiliary-health personnel utilization ·in primary health care delivery systems 

apecially in rural areas. 



1. INTRODUÇÃO 

Uma das características que distinguem a açao de saúde pública 

em contraposição ã mera assistência curativa, além da operação por progr~ 

mas é a abrangência pretendida por essa ação, tendo em vista o equacion~ 

mento dos problemas de uma proporção significativa da população. Essa a 

brangência, ou cobertura, tem sido, entretanto, um dos pontos vulneráveis da 

grande maioria dos programas de saúde pública, tanto em areas urbanas co 

mo, principalmente, em zonas rurais. Na tentativa de ultrapassar as barrei 

ras sõcio-econômico~ culturais e geograficas que impedem que proporçoes 

crescentes das populações recebam cuidados basicos de saúde, varios instru 

mentos têm sido utilizados, desde o engajamento do sistema tradicional de 

saúde (parteiras leigas, curandeiros, benzedores) ã utilização de serviços 

móveis e ã organização de postos operados por pessoal auxiliar de saúde.To 

das essas alternativas, não raro utilizadas em conjunto, exigem a instituí 
/ 

çao de um sistema adequado de avaliação de sua efetividade, para que pos_ 

sam ser continuamente ajustadas aos objetivos a que se destinam - prestar 

serviços integrais de saúde a proporções significativas das populações de 

sUa area de atuação ao mais baixo custo possível. Essa avaliação pode ser 

feita por intermédio do exame dos dados continuamente coletados durante a 

operação dos serviços, o que a limita a clientela que efetivamente demanda 

os cuidados da unidade de saúde; ou a nível da comunidade que supostamente 

deveria estar sendo atendida. Neste caso, têm sido utilizados frequenteme~ 

te inqueritos periódicos. 

Os efeitos benéficos da açao de saúde e os eventuais prejuízos 

que a mesma aporta ã comunidade alvo, em geral, devido ã própria natureza 

do fenômeno· saúde/doença, têm a sua manifestação retardada por um período 

mais ou menos longo entre as modificações introduzidas e os efeitos obser 

vados. Esta situação ê ainda complicada pelo grande número de fatores nao 

específicos do setor saúde, que podem ter influência decisiva nos níveis de 

saúde (relações de trabalho e produção, climaticos, sociais, entre uma ga 

ma variada de outros intervenientes). Nessas circunstâncias, há grande in 

teresse na identificação de manifestações precoces a nível das comunida 

des,atribuíveis ã atuação do serviço de saúde. 

Nesse contexto, identificamos como objetivo do presente traba 

lho, avaliar o impacto da operação de postos rurais utilizando pessoal au 

xiliar de formação elementar (atendente rural) em três pequenas comunidades 

rurais do Município de Porto Nacional, em Goias. 

Os parãmetros eleitos para a avaliação foram: 

- modificações em indicadores de saúde, 



mudanças na informação com relação ã saúde, 

- mudanças na qualidade da habitação. 
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No relativo ao primeiro dos parâmetros, tínhamos desde o iní 

cio serias restrições quanto ã viabilidade de sua obtenção. Foi mantido, 

no entanto, por considerarmos sua menção indispensável num estudo deste ti 

po. Planejamos complementarmente avaliar algumas variáveis auxiliares CO 

mo: o padrão de utilização de serviços de saúde e a cobertura das 

çoes. 

vacina 

Além dos parâmetros acima mencionados, havia a intenção de 

buscar detectar eventuais alterações em padrões sociais e culturais das co 

munidades que pudessem ser atribuídos ã operação dos postos rurais, compl~ 

tando assim a ideia de impacto da ação programada e não simplesmente de 

seus efeitos desejados. Entendemos desta forma, o conceito de impacto no 

sentido de efeitos precoces, desejados ou não, de determinada açao sobre 

sua comunidade alvo. 
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11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Remonta ao início da decada de '60 o crescente inte 

resse que vem despertando, quer 

de pública, quer nas formulações 

na litcraturá mundinl de saú 

programáticas dos diversos g~ 

vernos, a utilização intensiva de pessoal auxiliar para a op~ 

ração de serviços de saúde. Podemos identificar suas raízes em 

vários dos fenômenos que caracterizam a saúde pública de nossa 

época. 

Em primeiro lugar mencionaríamos a crise de nosso 

tempo na administração de serviços. Os sistemas produtores de 

bens, bafejados pelos grandes progressos tecnológicos que se 

seguiram ã 11 Guerra Mundial, " apoiados numa administração flue 

teve suas bases desenvolvidas na primeira metade do seculo, 

chegaram a padrões de desempenho insuspeitados para as prev! 

sões mais otimistas. De fato, a indústria produtora de bens 

conseguiu desempenhos em termos de eficácia (alcance de obj~ 

tivos) e de eficiência (adequação de meios a fins) que condu 

ziram ã realização de uma prosperidade ímpar para os paisesd~ 

senvolvidos nas decadas de '50 e '60. Um exemplo extremo do 

sucesso desse "casamento" entre a tecnologia e a ci~ncia da 

administração foi o Projeto Apolo que, em dez anos a partir 

de suas diretrizes iniciais, conseguiu colocar o homem na 

Lua e tra=~-lo a salvo de volta ao nosso planeta. Embora, em 

principio, 

tituições 

beneficiadas pelo meSmo influxo tecnológico, as in~ 

de serviços, especialmente os governos, as escolas 

e os serviços de saúde, não conseguiram equacionamentos admi 

nistrativos que se comparassem, ainda que remotamente, ao rít 

mo de desenvolvimento 

bens (Drucker7
,8 1974). 

que se observava no setor produtor de 

No caso específico da saúde, assistimos 

ao aparecimento dos transplantes, da transformação em 

da cirurgia extracorpôrea e da hemodiális~ sem que a 

rotina 

adminis 

tração de serviços de saúde pudesse compatibilizar a realiza 

ção desses atos complexos com a fluente operação das entidades 
157. 

em que se realizavam tais atos, dentro de custos 
1 '3, 1 S 3. 1 d • •. ~ Por outro a o, os prof1ss10na1s de saude 

mente exibiram uma particular despreocupação pelo 

razoáveis .. 
tradicional 

problema de 

custos na produção de seus serviços. A tal ponto essa crise na 

administração de serviços é relevante para a compreensao do 

mundo contemporâneo, que Peter Drucker chega a classificar o 

seu equacionamento Coma "possivelmente a tarefa mais signific~ 

tiva para a administração no presente seculo. 7s • 



Associado a este primeiro fator, mas delineando~se 

com caracteristicas proprlas, observamos o aumento despropor

cional dos custos dos serviços d e saúde, especialmente nos 

paises desenvolvidos. As causas desses custos crescentes sao 

complexas, mas alem dos fatores mencionados no parágrafo ante 

rior,citaríamos o fenômeno da geração de expectativas na 

lação em níveis muito acima daqueles que a eficácia real 

pop~ 

das 

novas tecnicas justificariam, obrigando a que essas técnicas 

entrem em operação muito antes de atingido um estágio de efi 

cácia comprovada e de operação econômica. Junta-se a isso a 

elevada sofisticação tecnológica que as mesmas se associa. As 

sim, nos Estados Unidos, as despesas com saúde atingirão nes 

te ano de 1979 a 12% do orçamento do pais, 75% das quais reali 

zadas no setor hospitalar. Dos doentes internados, estima - se 

que 147. o serão desnecessariamenté. Em 1976 as despesas com 

saúde naquele país envolveram 8,6% do Produto Nacional Bruto 

(neste caso, tambem computados os gastos privados no setor).258' 
11&,69 Entre 1966 e 197E, as despesas "per capita" com saúde 

cresceram naquele pais em 157. para oS maiores de 6S anos e de 

11% para os menores dessa idade. Em termos de gastos "per ca 

pita" por grupo etário, ainda nos Estados Unidos, foram em 

1975 da ordem de US$ 1360 para oS maiores de 6S anos, US$ 472 

para aqueles entre 19 e 64 anos de US$ 212 para os menores de 

19 anos, demonstrando as perspectivas sombrias dos gastos em 

saúde nas sociedades em amadurecimento (Scientific American,233 

1978). Alem de aumentarem com o crescimento do P.N . B., oS ga~ 

tos em saúde são assumidos cada vez mais pelo setor público, 

tornando sua moderação menos provável, o que vem a fechar um 

verdadeiro circulo vicioso (Abe1-Smith,l 1975). Esses fatos ex 

plicam a procura, meSmo por parte dos países desenvolvidos e, 

geralmente,bem dotados de pessoal de saúde, da utilização de 

pessoal auxiliar cama fator de eficiencia do sistema de saúde 

e portanto do barateamento do seu produto final. 3', 36, 410 
55 , 

6 1., 68, 76, 87, 90, 116, lI!}, 120, 135, 137, 152, 157, 168, 169, 173, 17,+, 

180, 205, 214, 215, 7.16, 22'+, 2 25, 2~O, 259, 261, 277, 282, 287 . 

Agrega-se a essa situação o reconhecimento da impo~ 

sibilidade dos serviços de saúde, no seu delineamento tradicio 

nal, mesmo nos países desenvolvidos, atingirem alguns segme~ 

tos da sociedade devido a barreiras de ordem política, econômi 

ca, social e principalmente, 'cultural. ) 13, 170, 186, 2 ,+1, 244·. O 

reconhecimento dessa realidade motivou, nos Estados Unidos, a 

utilização intensiva de pessoal auxiliar pelo Indian. Health 
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236, 26', 286'e a criação pelo Office of Economi 'c Opportunity, na 

década de '60, de Centros de Saúde de Vizinhança (Neighborhood 

Health Centers), unidades comunitárias de saúde com a função 

precípua de estender o atendimento dos serviços de saúde a mi 

norias urbanas carentes, buscando superar muito ~~is barreiras 

culturais do que propriamente problemas de acessibilidade eco 

nômica ou geográfica. Esse tipo de agência de saúde, promove~ 

do a participação da comunidade, em virtude da sua natureza e 

de suas finalidades, passou a utilizar intensivamente pessoal 

auxiliar originário das comunidades a serem servidas . .27. 37, 58, 

65, 80. 83, 88, 125, 229, 284, 285, 29~ 

Um outro enfoque, que motivou a utilização de pess~ 

aI auxiliar de saúde na prestação de cuidados primários foi o 

relacionado ao reconhecimento de que a tecnologia sofisticada 

do apôs guerra, além de conduzir as sociedades desenvolvidas 

as perplexidades já mencionadas anteriormente, era particula!:. 

mente inadequada ao equacionamento das grandes necessidades de 

saúde dos países em desenvolvimento. Dessa reflexão sur~iu oi~ 

teres se no desenvolvimento da chamada ~tecnologia intermediá 

ria" que conduzia i idealização de equipamento mais si~ples, ! 
conômico e adequado ã operação nas condições vigentes neSses 

países e, consequentemente, ã utilização intensiva de pesso~l 

auxiliar em tarefas de prestação direta de cuidados primários 

de saúde. Dessa tendência, ê um exemplo, entre outros, a cria 

çio .do Crupo de Desenvolvimento de Tecnologia Intermediária(I~ 

termediate Technology Development Croup) em Londres em 1965 23, 

81, 109, 12). 203, 212. 

Sem dúvida alguma, no entanto, o grande motivo para 

o crescente interesse dos países em desenvolvimento, pela uti 

lização de pessoal auxiliar para a prestação direta de servi 

ços primários de saúde, é a perspectiva da extensão de cober 

tura deste tipo de serviços às numerosas populações 

tidas nas zonas rurais e nas periferias urbanas desses países. 

A cresccntf' consciência, no seio dessas sociedades, da indis 

pensabilidade de se oferecerem serviços de saúde a toda popul~ 

çao veio a despertar elevado interesse peló preparo de recur 

sos humanos de nível auxiliar e elementar, para o trabalho ju~ 

to aos profissionais ou por delegação destes. Ficou claro que 

a "interiorização do médico" esbartava nio somente em dificul 

dades financeiras de remunerar adequadamente os serviços em 

condições desfavoráveis, mas também na inadequação da formação 

desse pessoal de nivel universitário para a operaçao em condi 

ções tão pouco gratificantes, intelectual e tecnicamente, como 
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a operaçao de um serviço de sa6de numa pequena comunidade ru 
ral. 6, 8, 12, 25, 28, 29, 33, 38, 51, 52, 59, 62, 61f, 73, 8&" 85, 86,92, 

96, 97, 108, 110, l11f, 122. 12~, 126, 13), 131f, 139, )40, 1&,2, )45, l1f7, 

1&t9, 163, 16'" 170, 18&" 185, 19ft, 195, 196, 199, 200. 209, 218, 226, 235, 

237, 238. 2'+5, 2"6, 2"8, 250. 265, 267, 268, 272, 273, 288, 2Sg"Em conso 

nância com essa realidade, assistimos o fato de a concepção de 

saúde, como um direito, passar da retórica dos documentos da 

Organização Mundial. da Saúde para cogi tações mais concretas 

como as da Reunião dos Ministros de Saúde das Americas lge e, 

a seguir, para um grande número de programas 

tensos, envolvendo a participação de pessoal 

mais ou menos ex 

pervisão na prestação 

com a participação da 

auxiliar sob 

direta, de cuidados primários de 

comunidade. 267 

su 

saúde 

Outro aspecto relacionado à crescente utilização de 

pessoal auxiliar no atendimento direto às comunidades ê acres 

cente consciência na sociedade, dos grandes desvios por parte 

dos sistemas de saúde vigentes do que deveria ser a sua princ! 

paI missão o atendimento das necessidade~ de saúde das pop~ 

lações. 232 Tais desvios são retratados em cores bastante vivas 

e de forma sem dúvida polêmica por Ivan Illich. Em sua obra 

"A expr.opriação da Saúde", Illich classifica as principais dis 

torções dos sistemas vigentes em três categorias básicas: a ia 

trogênese clínica, a iatrogênese social e a istrogênese estru 

tural. A primeira diz respeito aos efeitos colaterais da pr~ 

pria · ação terapêutica; a ~egunda, is perturbações sociais de 

correntes da operação dos serviços de saúde com seus elevados 

custos, a dependência crescente dos seus cuidados gerada no 

corpo social, e finalmente, a iatrogênese estrutural afeta as 

caracterlsticas intrínsecas do ser humano,como as vivências da 

dor e da própria morte (Illich,129 1975). Est~ autor incrimina 

mesmo as experiências mais avançadas de "simplific'ação'" do a 

tendimento às necessidades de saúde das populações e extensão 

de sua cobertura, como os "feldshers" da União Soviética e os 

"médicos de pés descalços" da China, cómo perpetuadoras do. 

sistemas vigentes. Não há dúvida que as grandes preocupações e~ 

pressas por este autor são aS de grandes estratos das socieda 

des modernas e que teriam alívio na tendência atual de respe! 

to i automedicação, is formas não científicas ou populares de 

atendimento às necessidades de saúde e à utilização de pessoal 

auxiliar cultural, social e psicologicamente mais próximo dos 

beneficiários dos serviços!OS' 1.57, 256 

Ao buscarmos as raizes históricas da utilização de 
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pessoal auxiliar na prestação direta de serviços integrais de 

saude ã comunidade, 

são medica tal COmo 

reportamo-nos ã própria origem da profi~ 

hoje a conhecemos, quando esta profissão 

conseguiu no ocidente se diferençar de uma si~ie de sistemas 

concorrentes de saude e se estabelecer COmo única alternativa 

oficialmente válida para o atendimento à doença. Alguns auto 

res (Dorozynski,77 1975) 1 81, localizam a origem desse fenômeno 

exatamente no ano de 1224, quando o imperador Frederico 

do, do Sacro Impirio Romano, decretou que não poderiam 

Segu!,

prat~ 

car a medicina senão aqueles indivíduos que passassem por um 

exame diante da recim criada Escola Médica de Salerno. E cu 

rioso observar que este fato ocorre exatamente com a decadê n 

cia da medicina árabe no ocidente, figurando assim uma forma 

de superação dentro de um conflito entre sistemas alternativos 

de saúde. Desse momento em diante, as escolas medicas adquiri 

raro um papel não somente de centros de instrução, como também 

de instrumentos de validação do "direito de curar". Evidente 

mente, os diversos sistemas alternativos de atendimp.nto às np 

vívC'ndo cessidades de saúde/doença vieram através dos séculos 

uma situação que variava da tolerância complacente ã 
hostilidade por parte dos órgãos oficiai~. Apenas nos 

franca 

países o 

rientais sistemas alternativos de assistência à saúde COP.'xÍS 

tiram em pé de igualdade com a medicina científica, 

caso da medicina ayurvêdica na India e Ceilào~o~ da 

corno e o 

medicina 

tradicional na China. Nos países ocidentais, embora haja cor 

pos de profissionais de medicina n~o-cientifica, corno osl'osteo 

paths" nos Estados Unidos e os medicos homeopatas em pratic~ 

mente todos os países ocidentais~ tais sistemas alternativos 

nunca chegaram a conferir aos seus praticantes posição 

semelhante ã facultada pela medicina científica. Desta 

durante os últimos sete seculos, a medicina científica 

social 

forma, 

afir 

mou-se como sistema inquestionavelmente oficial, embora contan 

do sempre com a concorrência de sistemas alternativos 

sos que desempenharam Suas atividades em condições de 

clandestinidade. Somente muito recentemente, o sistema 

oficio 

c:;.uase 

mêd ic 0-

científico, devido às perplexidades já mencionadas com que se 

defronta, teve sua validade c a ipc;Hcstionabilidade de seu mo 

nopôlio colocada em discussã o . 12Q
, 

177 

A utilização de pessoal auxiliar na execuçao de cui 

dados primários de saúde antecede em muito, no entanto, a atu 

aI crise no sistema. Assim, mesmo antes do seculo XVI já se 



tem notícia da operaçao de "feldshers" na Rússia. Foi, no en 

tanto, Pedro o Grande que institucionalizou .a utilização des 

ses cirurgi~es priticos militares (literalmente "barbeiros de 

campo") no exército russo. Para minorar a escassez de médicos 

no interior daquele extenso paísros "feldshers" passaram pr~ 

gressivamente a ser utilizados em atividades civis nos perí~ 

dos entre as guerras. 101 , 187, 95, 204, 181. I:: preciso lembrar, no 

entanto, que a atividade desses auxiliares, por vezes,se exer 

ceu sob um clima de acirrada polêmica no seio da medicina cien 

tifica (Krug 146 1976). Na Jamaica,funcionou também, desde o 

século XVII, um sistema envolvendo a formação e operaçao de 

assistentes médicos que atuavam em areas rurais, utilizando ao 

meSmo tempo a medicina científica e o sistema local baseado em 

ervas. Essa escola foi desativada no seculo XIX, tendo sido 

instituída uma escola médica, segundo os padr~es ocidentais,em 

1954. Um exemplo semelhante é o referido nos países africanos 

de língua francesa que se beneficiaram, a partir de 1918, dos 

auxiliares formados na "I::cole Africaine de Medicine" do 

gal. Esses "medecins africains" eram o resultado de um 

Sene 

curso 

de quatro anos com ênfase em obstetrícia, cirurgia, medicina 

preventiva e saneamento do meio. 95, 97, 1'+7, 11+2, 33, 93, 273· 

Ao contririo da formação do profissional medico, cu 

ja filosofia central sempre se orientou para a produção de um 

técnico dentro de determinados padr~es internacionais, a forma 

ção de auxiliares tem se pautado por critérios quase que exclu 

sivamente voltados às necessidades locais. Esse fato tem leva 

do alguns ·autores a recomendar a utilização mais intensiva de 

pessoal auxiliar como mecanismo de evitar as grandes perdas, 

que alguns países em desenvolvimento sofrem, de seus profissi~ 

nais para os países desenvolvidos (DorozynSki'7, Fendall 94) * 

Fendall, 94 1972, em um detido estudo sobre a 

çao e utilização de auxiliares no atendimento em saúde, 

do basicamente para a experiência africana, historia 

continente a formação e utilização de um primeiro tipo 

forma 

volta 

naquele 

de au 

xiliar monovalente orientado para o combate a cada uma das múl 

* Em viagem a Colômbia em 1971, estudando serviços 

saúde daquele país, fomos informados no Ministério 

rurais de 

da Saúde, 

que havia uma perda anual de formandos para os Estados 

de 30% de médicos e 40% de enfermeiras. 17 . 

Unidos 
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tiplas endemias que comprometiam a ocupaçao colonial daquela 

região do mundo. ISS • Em especial o "S erv ice de Lutte contre les 

Grandes Endemies" operou na Ifrica de língua francesa, a pa~ 

tir de 1930 - 35, serviços envolvendo intensivamente esse tipo 

de pessoal, voltados principalmente ao controle da peste, malá 

ria, hanseníase e a imunizações em geral. Ã medida em que o de 

senvolvimento das campanhas foi justificando a entrega de va 

rios programas a um mesmo auxiliar, foi se tornando viável e 

necessária a utilização de um auxiliar polivalente. 111 ' 230, 

Esse tipo de auxiliar, por Sua vez, foi treinado cOm a finali 

dade de expandir a abrangência do pessoal de nível superior 

nas áreas de enfermagem, farmácia, laboratório, radiologia, sa 

neamento e entomologia. Em alguns países, como o Senegal, a g~ 

ma de qualificação do pessoal auxiliar era mais ampla, envol 

vendo desde um atendente de nIvel elementar ("aide") ate um 

agente tecnico de saúde de qualificação quase universitaria. 

Fendall Se refere a um agente básico de saúde ("basic health 

worker") e o diferencia do auxiliar polivalente porque naquele 

caso o agente tem uma área de ação mais extensa, a despeito de 

sua restrita qualificação (em geral em torno de 3 meses), fun 

cionando mais como "sentinela epidemiológica". Este autor faz 

uma serie de restrições a esse tipo de pessoal de saúde, cen 

tradas principalmente na sua limitada qualificação. O trabalho 

de Fendall se detem ainda em analisar a acurácia dos diagnõsti 

cos feitos pelos auxiliares (80%) lembrando que, de uma deter 

minada quantidade de doentes que buscam o serviço rural de sau 

de, apenas de 5 a 10% necessitariam de um atendimento mais in 

formado do que aquele prestado pelo auxiliar e, no máximo 2 a 

5% necessitariam atendimento hospitalar, assertiva confirmada 

por outros autores. 214 • 

Uma visão panorâmica da utilização de pessoal auxil~ 

ar no atendimento primário de saúde não estaria completa se 

não examinassemos o que vem ocorrendo nos países desenvolvi 

dos. Especialmente nos Estados Unidos, o trabalho desse tipo 

de recurso humano para a saúde tem despertado elevado grau de 

interesse a despeito do numero relativamente pequeno de eleme~ 

tos em atividade (cerca dp 200 em 197222~ 21L). O inIcio' dos 

programas de treinamento dos assistentes médicos ("physician's 

assistants") foi marcado por intensa polêmica a partir dos pr~ 

fissionais de saúde, associações de classe e interessados nos 

problemas de assistência medica em geral. Identifica-se uma 

I 
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atitude da classe medica que desejaria controlar 

proliferação desse tipo de pessoal, mas antevê a 

uma possível 

perspectiva 

da multiplicação de sua capacidade de trabalho a partir da ut~ 

lização mais intensiva de um auxiliar desse tipo; por outro la 

do, a classe de enfermagem, passando por profunda crise de 

identidade e de busca de certa independência d~ marcada influ 

ência que sempre sofreu por parte da classe medica, vislumbra 

no assistente medico um concorrente a algumas de suas prete~ 

sões. Este estado de ãnimo leva a uma certa restrição da clas 

se de enfermagem aos programas 

em 1972 - Sadler,22' 1972).'0' 
(cerca de 80 nos Estados Unidos 

252' A tal ponto vão, nesse p~ 

is, os cuidados que garantem a completa dependência do auxili 

ar com relação ao medico, que mesmo em programas em areas remo 

tas. como o de auxiliares comunitários no Alaska, a margem de 

decisão independente do auxiliar ê mínima ~ praticamente se 

restringe a algumas urgências 89, 26.. , 2& 

Nenhuma experiência envolvendo a utilização de pe~ 

soaI auxiliar para o atendimento primário de saúde teve maior 

amplitude e repercussão internacional do que a que envolveu os 

chamados "medicos de pés descalços" na China. As condições de 

saúde ã época que antecedeu ã revolução socialista naquele p~ 

í 5 (194 8) e r am possivelmente das mais precárias do globo,quer 

no que se refere a afecções cosmopo1it'as, quer no relativo a 

endemias rurais. Apenas para aquilatar a situação sanitária do 
4' ... _ 290 

paLs,a epoca, WortH nos lembra que em uma das universidades de 

Pequim, em 1948, 18,2% dos estudantes eram portadores de tuber 

cu10se ativa. As reformas rurais introduzidas levaram atraves 

de sucessivos passos (distribuição de terras, fazendas 

vas) ã nu~leação de populações em Comunas rurais. Essa 

coleti 

nova 

forma de assentamento rural permitiu Um acesso muito mais efi 

caz da população aos serviços de saúde. No início da decada de 

'60, ativaram-se grandes campanhas de combate ã esquist08som~ 

se, ancilostomose, filariose e malária!90 No entanto, as gra~ 

des modificações no quadro de serviços de saúde na China, fo 

ram decorrentes da ~evolução Cultural em 1966. No contexto des 

se movimento ideológico dentro da revolução chinesa, foi dada 

ênfase ã saúde rural e ã interiorização de serviços de saúde. 

Para tanto foram abreviados os cursos universitários e treina 

do pessoal rural de formação elementar. Estima-se que dentro 

desse programa, foram treinados 1 milhão de medicas de pes de~ 

calços e 3 milhões de trabalhadores em saneamento (Hu;27 1976; 

Wen 278 , 1974; Chang 61 , 1966; Chinese MedicaI Jorna1 67 , 1977; 

MedicaI Team 103 , 1968; Quinn 210 ,1973; Smith Fuyn 
2~2 , 1974. o sistema de saúde chinês repousa grandemen-
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te na atividade comunitaria, que nao soment e finan c ia os estu 

dos dos auxiliares como ap a rta a maior parte dos recursOS para 
a operaçao das estruturas de saúde, já que apenas aS despesas 

de capital correm por cont a do governo. A grande maioria dos 

serviços ao público é remunerada por este. O auxiliar mantem 

em meio período, suas atividades agrícolas. Escolhido pela bri 

gada de produção a que pertence, é treinado durante 3 a 6 me 

ses numa unidade de saúde próxima a seu local de trabalho e re 

torna para integrar seu grupo de origem. Por vezes o treiname~ 

to e feito durante excursões de grupos medicos urbanos pelo i~ 
• _l28 ,,_o 

ter10r do pa1S. Um aspecto importante do trabalho do med1co 

de pés descalços" é a utilização da medicina tradicional chine 

sa i base de ervas e da icupuntura . O programa chinis tem im 

pressionado seus observador~s e analistas, nao somente pela ex 

tensão de sua cobertura como pela profurida influincia que teve 

sobre todo o sistema de saúde daquele país. Há diversos teste 

munhos de que mesmo as 
• 

clínicaspediátricas dos hospitais dos 

grandes centros exibem uma baixa ocupação devido ao 

to adequado da demanda, nos níveis periféricos do 
~lt2 

atendimen 

sistema 

(Smith, 1974 e Lisboa*, 1977) 

Na America Latina, a operaçao de pessoal de nível a~ 

xiliar em atividades de atendimento primário de saúde, dentro 

de programas oficiais mais ou menoS amplos, parece ter se ori 

ginado na Venezuela em 1962. O .país Já possuía, i época, 1036 

postos rurais guarnecidos com atendentes, mas cuja única fina 

lidade era apoiar as visitas médicas periódicas . A partir da 

elaboração de um manual p e lo Dr. Emílio Lopez vidal, esse pe! 

soaI passou a ser treinado para a realização de tarefas ditas 

de "medicina simplificada". Esses atendentes de nível primário, 

recebiam instrução, durante 4 meses, em Centros de Saúde rurais. 

Após um perí o do de certo antagonismo por parte da classe 
26 3, 291 

médica, a saúde pública venezuelana conseguiu, em 1963, a 

aprovação da Federação Médica Ve nezuelana para a realização de 

um programa amplo desse tipo.27o hm 1970 existiam no país 644 

dispensários rurais, dos ouais 247 executavam atividades de 
. . . . " 27 0. 2 9 1, 1 12. 

"medicina s1mpl1f1cada . 

Ainda na década de '60 surgiram no Peru e na Colôm 

bia programas de extensão de c obertura de serviços i população 

rural nos moldes daquele da Venezuela. Os da Colômbi a, entre 

*Lisboa, A.M. - Relato de Viagem de Estudo s a China em 1977(co 

municação pessoal). 
BIBLIOTECA 

FACULDADE DE SA(j:J~ pOBUCA· 
UNIVERSIDADE DE SÂO pAULO 

SP·8 
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tanto, envolveram um grande numero de experiências inovadoras, 

não raro COm a participação da universidade, dentro de uma fi 
_ 208,60 

losofia de integraçao docente-assistencial. Em 1977, iden 

tificavam-se programas desse tipo na Venezuela, Guatemala, Hon 

duras, Costa Rica, Colômbia, Peru, Hai_i, Cuba, Jamaica e oS 

do Brasil, que comentaremos mais adiante (Acuna: 1977) 

Um estudo sobre 180 projetos relativos a prestação 

de serviços de baixo custo em pa~ses em desenvolvimento, em to 

do o mundo, realizado pela Associação Americana de Saúde Públi 
1 o 

ca, publicado em 1977, revelou que 62% dos projetos treinavam 

e utilizavam auxiliares na realização de atividades primárias 

de saúde. As atividades mais frequentemente envolvidas eram: ~ 

ducação em saúde (79%), tratamento de doentes (79%), atendíme~ 

to i mãe e i criança (78%), nutrição (74%) imunizaçôes (74%), 

treinamento de pessoal (73%). Apenas 8% utilizavam pessoal de 

saúde do sistema informal. Cerca de 48% empregavam pessoal au 

xiliar ou prático de enfermagem, 41% empregavam trabalhador de 

saúde polivalente e apenas 22% empregavam assistente 

(e~sas percentagens, evidentemente, não são mutuamente 

dentes). 

med ico 

exclu 

No Brasil esse tipo de programa tem sido experiment~ 

do em diversas Unidades Federadas. A Fundação Serviços Especiais 

de Saúde Pública (SESP) do Ministério da Saúde, alem de tra 

balhar com parteiras leigas orientadas, de hã muito opera ser 

viços Com utilização intensiva de pessoal a nivel de auxiliar 

de enfermagem, em unidades do tipo LI (sem medico). Alguns Es 

tados como Goiãs, tambem operam de há muito unidades sem medi 

co, dotadas, permanentemente, apenas de auxiliar de enfermagem 

e de saneamento. Convem lembrar, porem, que nestes últimos ca 

sos, não era dada ênfase especial à possibilidade dos auxilia 

res realizarem atividades curativas sob decisão programada. Em 

1968 O Estado do Rio Grande do Norte, em convênio com a Associ~ 

ção Nordestina de Credito e Assistência Rural - ANCAR-RN e a 

Fundação SESP, lançou programa desse 

ni-postos eram instalados em predios 

tipo. Os então chamados mi 

próprios ou em dependê~ 

cias de escolas ou igrejas e operados por "orientador de sau 

de" treinado e supervisionado pela Fundação SESP. Em 1974 ha 
44 

via 53 desses postos em funcionamento no Estado. A partir des 

sa época tem aumentado muito o interesse em nosso país relos 

programas de interiorização de açôes de saúde e saneamento bá 

sico tendo o Ministério da Saúde editado em 1974 um Manual a 
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Alea de ·t.i. ações est.rem incluíd.s em progr •••• de 

desenvolvi.ento region.l. como o Polonordeste (1975-7"9).Progro! 

m. Especi.l da Região Ceo-Econômica dp B'rasília (1975-79) e Pr.!!. 

gr.m. de Desenvolvimento da Zona da Mata do Estado 

raia (Prode.at.). observa.o. progr ••• s específicos 

de .ções da saúde. co.o o PRONAN (volt.do p.r. 01 

tricionai.) e O PLUS. visando i extensão de ações 

banaa (1976-1978). Não podemos esquecer programas 

de Minas Ce 

de extensão 

.spectos nu 

em áreas ur 

de menor a 

brangência geográfica como aquelas ligados ã integração docen 

te ••• istanci.l e. divers.s universid.des br.sileir.s (C •• pi 

n.· •• Botuc.tu e Ribeirão Preto. a. são P.ulo, Hontas Cl.ros. 

em Minas Cerais. Caruaru, em Pernambuco, Londrina. no Paraná, 

entra outros) e ainda os programaa especiais da Fundação SESP. 

que buscam estender ações de saúde a áre.s particul.r.ente di 

fícaia. co.o • rodovia Cui.bá-Porto Velho. a Tran •••• zônic •• o 

alto Rio Solimõe. e projetos especiais como Tucuruí.sobr.dinho 

e outros. Dentre os prbgramas mais abrangentes deataca-ae, en 

tret.nto. o Progra •• de Interiorização de Ações de Saúde e Sa 

nea.ento no Bordeate - PIASS. certa.ente o esforço •• ia ' •• plo 

que já se fez no Br •• il e •• ateria de interiorização de ações, 

de p.úde com utilização intensiva de pessoal auxil~ar. Parte 

este programa da proposição 'de um módulo básico constituído 

por uma unidad e de •• úde (centro de s.úde - unid.de de .poio) 

situ.do n. sede ~o •• unicípio. e po.to. de •• úde (unid.de al~ 

.ent.r) que são .atelites d. pri.eira em ter.os de referência 

de calos é de superviaão programática. Cada Centro de Saúde dá 

cobertura is neceasidades primárias de aaúde de uma popul.ção 

de cerc. de 6 mil h.bit.nte. e .inda .e articula co. cerca de 

3 po.tos (unid.de. eleaent.res). Est ••• tendem a uma população 

de até 2 mil habitante •• Por sua vez o centro de aaúde deve ae 

articular com unidades de maior porte. inclusive com unidades 

.i.t •• que dispõe. de leitos. dentro de um .iate •• de referen 

ci. da co.plexid.de crescente. O progr ••• con.tituído por de 

creto do Presidente d. Repúblié. em 1976 (Decreto 78 307) é 

apoi.do pelos Ministérios d. Saúde, P~evidencia e Assistência 

Social. Interior e Planejamento; pelos Governos do. Estado8(S~ 

~retari •• de Saúde e Co.p.nhi.s Estadu.is de S.nea.ento) e Pre 
11 -

feitur •• Munieipai. (Barros Vieir., 1978). Os .gentes polivo! 

lentes da unid.de elementar são treinados em duas v.riantes b! 

sical: um tipo mais diferenciado para o atendimento a pessoas 
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e outro .aia diferenciado par •• çoea aobre o .eio a.biente. Oa 

c.ndid.tos poasue. escol.rid.de equiv.lente ã quarta aérie do 

pri.eiro grau, são escolhidos pelas co~unidades a que vao ser 

vir e são submetidos a um curso de cerca de 3~0 horas (.édia 

p.ra 10 Estadoa onde estã i.pl.ntado o progra •• ). Ati deze.bro 

de 1978 havia. sido trein.doa 2 763 .tendentes poliv.lentea e 

contrat.dos 1 841. "es~a época t !via 1 258 postos e.. funcio 

namento que, juntamente com os centros de saúde que lhes da 

v •• apoio, perfazi •• u .. total de 1 900 unidades sob. égide do 

Progr .... correspondendo • u.a popul.ção potencial.ente cober _ .. , .... ,... -
t. de 6.37 .ilhoes de habitante.. As .tribuiçoes do aten 

dente poliv.lente v.ria. de acordo coa cada Estado, já que o 
48 

programa apreaenta bastante flexibilidade (Brasil, 1979); no 

entanto, pode.os descrever su.s taref.s tipicas da seguinte 

" foraa: 

- li.pez. da unid.de, recepçao de doentes, .anipul~ 

ção de fichários, m~rcação de conSultas e orientação; 

- v.cinaçaes e .notaçaes pertinentes, inj~çaes sob o 

rient.çÃo ou receita .édica. curativos, esterilização de •• te 

ri.l; 

- preparo de doentes p.r •• consulta .édica, prep.ro 

de consultórios, orientação pÕ8-consulta e anotaç.ões pertine!!. 

tes. distribuiçÃo de .edica.entos; 

- pri.eiro atendi.ento ã gestante. solicit.ção de 

ex •• es e enc •• inha.ento ã con8ulta, .tendi .. ento 8ubsequente as 

sastantes sadias, conforme rotinas; 

- .tendimanto de enfermase .. ã criança de O • 1 ano, 

confor.e roti .. s; 

encaainh •• ento de doentea ao h08pital; 

- pl.neja.ento e execução de viaitas doaiciliári.a; 

- encaminhamento e notificação de suspeit08 de doen 

ças trans.isslveis; 

.tendi.ento de enfer.ase. por deles.ção. nas p.t~ 

Ioai.s .ais frequentes, sob rotinas; 

- resistro de dados a respeito dos atendimentos efe 

tuados. informação da necassidade da material; 

- solicit.çÃo de ajuda da enferaeira, quando necesaã 

rio; 

- feitura de rol de roupas; 

- ações visando a manter a supervisão informada so 

bre o tr.balho na Unidade, preparaç·Ão de relatório diãrio e 

.enaal •• saiatincia a reuniõea de outroa prosra.aa. qu.ndo ao 

licitad •• 
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o Programa PIASS implanta no BrasiL, desta 

em uma região carente e altamente sign.ficativa do 

deste), ações de saúde que têm sido reiteradamente 

das em documentos da OMS!OPS. Desdr 1951 a OMS, no 

país 

forma, 

(No!. 

recomenda 

relatório 

de seu Diretor Geral, chama a atenção para a necessidade de am 

pliaçã~ da rede de serviços permanentes. Em 1953 a Comissão e 

xecutiva e a Assembléià Mundial da Saúde reiteram a ênfase no 

fortalecimento de "serviços bisicos de saúde". Tais recomenda 

ç~es foram retomadas em ~ocumentos elaborados por diversos co 

mitês especializados na década de '50. Na Décima Quinta Assem 

bléia Mundial .da Saúde os serviços bisicos de saúde apareciam 

como .requisitos fundamentais para a continlJidsde de programas 

especiais como o de malária. Essa tendência também se fez sen 

tir na elaboração de programas de trabalho da Organização: já 

em 1955 se enfatizava a importância de serviços rurais e em 

1960 se ressaltava Seu papel no apoio às fases finais das cam 

panhas especializadas. Em 1965 se insistia na dotação de servi 

ços estáveis às populações "rurais dispersas". Em 1971 era da 

do destaque à integração de serviços. A Vigésima Quarta Assem 

bleia Mundial da Saúde, solicitou à Comissão Executiva a elabo 

raçao de estudos sobre "Métodos de Promo~ão do Desenvolvimento 

dos Serviços Bisicos de Saúde". Em 1973 a Assembléia· ' Muridial 

da Saúde reiterou eSSa disposição. O número de projetos patr~ 

cinados pela OMS com essa finalidade aumentou de 85 em 1965 p~ 
263 

ra 156 em 1971. Em 1978 a Conferência de Alma Ata, sobre AS 

sistência Primiria de Saúde, emitiu 22 recomendações referen 

tes ao tema, enfatizando a relação entre saúde e desenvolvimen 

to; destacando a participação da comunidade Corno fator de su 

cesso em açoes primárias de saúde e a importância da articula 

çao intersetorial; delineando o conteúdo do atendimento prim~ 

rio (operação de métodos preventivos relacionados às principais 

afecções, promoção nutricional, saneamento básico do meio, 

assistência materno-infantil, planejamento familiar, imuniza 

çoes contra as principais doenças infecciosas, prevenção e co~ 

bate às principais endemias regionais, tratamento apropriado 

para as do"ençss e traumatismos mais c'omuns, promoção de s.aúde 

mental e administração de medicamentos essenciais), enfatizan_ 

do a participação do nível local na execução das ações; o apoio 

necessirio &entro do sistema nacional de saúde; destacando aS 

necessidades dos grupos vulnerâveis - mulheres, crianças e 

trabalhadores; encarecendo a utilização de agentes de saúde da 
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comunidade e toda a gama de pessoal disponível; a capacitação 

do pessoal de saúde já existente para o atendimento primário ; 

o estabelecimento de incentivos para a atuação em áreas remo 

tas; a utilização de tecnologias apropr.adas; o estabelecimen 

to de apoio logístico; a produção e distribuição de medicamen 

tos essenciais; relevando a adequação da estrutura administra 

tiva ã atenção primária: a pesquisa e estudos operacionais a 

respeito do assunto; a destinação adequada de recursos; a pa~ 

ticipação política nacional noS programas; o estabelecimento de 

estrategia nacional voltada para os mesmoS; o incentivo ã coo 

per ação tecnica entre os países a respeito do atendimento pr! 

mário; a necessidade do apoio das organizações internacionais 

e ênfase ã atuação da OMS e UNICEF sobre a matéria. 

A Declaração de Alma Ata, que surgiu dos trabalhosda 

Conferência, reafirmou a saúde como direito humano fundamen 

tal; reconheceu as desigualdades entre OS estados de saúde dos 

diversos povos do mundo; destacou a importância da melhoria 

dos padrões de saúde dentro de uma nova ordem econ6mica mun 

dial; o direito e o dever da participação individual e coleti 

va no planejamento e aplicação do atendimento ã saúde; enfati 

zou a obrigação dos governos e m promover açoes de saúde; defi 

niu atenção primâria ã saúde e estabeleceu seu conteúdo; enca 

receu a necessidade do estabelecimento de diretrizes, estrate 

gias. e planos governamentais sobre o assunto; destacou a neces 

sidade de cooperação entre os governos e, finalmente, a poss! 

bilidade de se alcançar um estado de saúde aceitável para a po . -
pulação mundial no ano 2 000, mediante a alocação conveniente 

de recursos ao desenvolvimento social e econômico, reservando

se uma proporção adequada dos mesmos ao atendimento primário 

de saúde, enquanto elemento essencial do dito 

Uma definição concisa de atendimento 

de está contida no informe conjunto do Diretor 
192 

do Diretor Executivo da UNICEF. 

desenvolvimento. 

primário de saú 

Geral da OMS e 

"o atendimento primário de saúde ê fundamen 

talmente a assistência sanitária posta ao 

alcance de todos os indivíduos e famílias 

da comunidade, por meios que lhes sejam a 

ceitãveis, com sua plena participação e a 

um custo que a comunidade e o país possam 

suportar. O atendimento primário, conquanto 



se constitua em núcleo do sistema nacional 

de saúde, e parte do conjunto do desenvolvi 

menta econ3mico e social da comunidade". 

17 
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111. O TRABALHO EM PORTO NACIONAL 

ANTECEDENTES 

O Estado de Goiás apre .. enta duas regiões' geo-econôm!. 

cas bastante distintas: Uma situada ao sul, abaixo do paralelo 

13, que se constitui numa das mais progressistas áreas agro-p= 

cuáriàs ~o pais, e outra, ao norte do paralelo 13, identifica_ 

da como Amazônia Goiana e que se caracteriza como extensa r= 

gião de cerrados e Com densidade demográfica bastante baixa,va 

riando entre as diversas microrregiões de 5,37 a l,i1 h4b./km2~ 
Na microrregião ~e Porio Nscional (Médio Tocantins Araguaia) 

e de 2,13 hab./km
2 

e no municipio de mesmo nome, de 2,88 hab./ 

km 2 (Brssil: s 1975). A atividade econômica tradicional da re 

gião e a pecuária extensiva de baixo rendimento e a cultura de 

arroz. Uma das características marcantes da região e o seu 

crescimento acentuado, acima da média nacional. No decênio de 

1960 a 1970 foi de 4,39% ao ano. Certamente esse crescimento 

se concentra na área sul do Estado e se relaciona, em 

parte, ao estabelecimento de Brasília. 

grande 

A colonização do norte do Estado se fcz através de 

dois eixos: os rios Tocantins e Araguaia. Através destes a re 

gião sempre se identificou com o Norte do pais, especialmente 

com - Belem, por onde se fazia, no passado, todo o contato com o 

restante do país. Com a construção da rodovia Belém - Brasilia 

aberta ao _tráfego em 1960, o p~lo de atração da região passou 

a se dividir entre Belem e o sul do Estado (eixo Goiânia-Anâp~ 

lis-Brasília), mais importante como centro consumidor. 

Porto Nacional, que possuia 7.Z00 habitantes ~a se 

de do município em 1968, situa-se ã margem direita do rio To 

cantina, sendo a mais importante cidade dessa região nordeste, 

a menos desenvolvida do Estado (Figura 1). A cidade se originou 

na última década do século XVIII em torno do ponto de traves 

sia do rio, ligando a .comunidade de Pontal (a 12 km ã margem 

esquerda) hoje desaparecida, co~ a de Carmo (a 42 km ã margem 

direita), durante o ciclo do ouro na região. A partir desse 

ponto iniciou-se tambem a navegaçao por meio de canoas para B= 

lem, no Estado do Pará. O arraial assim nascido passou a deno 

minar-se Porto Real. Em 1805, tendo a vila de Pontal desapar~ 

cido diante de um ataque indígena (Xavante), Porto Nacional 
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.passou a representar a principal aglomeração humana da região. 

Na segunda década do século XIX foi "cabeça de julgado;' ,polar:!. 

zandb ainda mais o interesse regional especialmente em detri 

mento de Carmo. Em 1831 foi promovida à categoria de Vila Com 

o nome de Porto Imperial. Dessa época datam a agência do cor 

reio, o serviço de arrecadação (r0letoria das Rendas Provinci 

ais e Gerais), a paróqui,a, a assembléia paroquial e a Câmara de 

vereadores. 'Em 1861 foi elevada à condição de cidade e teve o 

nome mudàdo para Porto Nacional. De 1835 data a primeira esco 

la pGb1ica; de 1851 a instituição de juizes togados. Em 1886 

recebeu uma missão de frades dominicanos. Com a chegada em 

1904 de freiras dominicanas, a cidade pode contar cOm ensino 

do primeiro e segundo graus, vindo este a funcionar já na se 

gunda década deste século. Em 1931 instalou-se o telegrafo na 

cidade ... 

A iiderança da cidade na região somente veio a ser 

abalada Com a construção, conforme já mencionamos, da rodovia 

Belem-Brasília. Esta rodovia situada à margem esquerda do rio, 

trouxe grande progresso à região tendo surgido numerosas e im 

portantes cidades que foram incorporando municípios desmembra 

dos do de Porto Nacional, como Gurupi e Para1so do Norte, cuja 

importância ultrapassou em menos de uma década aquela do muni 

cípio-mãe. O processo de migração que se seguiu ã abertura da 

estrada deu-se tambem de forma diferenciada. Um estudo realiza 
. 227 

do em 1968 (Sawyer, 1969) revelou que dos migrantes que ch~ 

gavam a Porto Nacional, 85,6% eram nordestinos provenientes em 

sua granda maioria (74,8%) dos Estados do Maranhão e piauí, ao 

passo que nos municípios mais ao sul do Estado, mais de 50%dos 

migrantes eram provenientes de estados do sul do país (princi 

palmente Minas Gerais). Porto Nacional manteve, no entanto,uma 

posição de importância Com relação às comunidades da margem 

direita do rio, especialmente diante da sua dotação superior 

de e~uipamento urbano, como escolasi aeroporto, agência bancá 

ria, repartições arrecadadoras, fórum e a unidade de saGde 
20 

(Azevedo, 1973) 

Os outros grandes acontecimentos que vieram a influ 

enciar a vida da região foram o asfaltamento da rodovia Belem

Brasília (completado em 1974) e a construção da ponte sobre o 

rio Tocantins, inaugurada em princípios de 1979. Este Gltimo 

fato representa um grande desafio ã estabilidade social da re 

.. Godinho, Durva1 "Historia de Porto Nacional" - inédito 
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gião, sendo, nao obstante, uma longa aspiração das comunidades 

ã margem direita do Tocantins e um imperativo para o progresso 

dessa região. 

o TRABALHO NA UNIDADE MISTA 

Em fevereiro ~e 1968 uma equipe de cinco médicos (um 

sanitarista e cirurgião, um cirurgião, dois internistas, uma 

pediatra) duas assistentes sociais, uma enfermeira de saúde P~ 

blica e uma professor~ equipe da qual o autor fazia parte, che 

gou a cidade para operar a Unidade Mista de 48 leitos recém 

construída e equipada. Os médicos eram um grupo de ex - reside~ 

tes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Uni 

versidade de são Paulo. Os propósitos dá equipe envolviam a 

operação de um serviço de medicina integral, segundo um traba 

lho voltado especialmente para o desenvolvimento comunitário. 

Uma Unidade Sanitária, cuja operação fora iniciada p! 

la Fundação SESP havia 10 anos (1957), operava ã época com um 

médico sanitarista e alguns outros funcionários da Fundação, 

em convênio com a Secretaria da Saúde do Estado desde 1962. 

Seu pessoal possuía formação bastante segura e boa experiência: 

uma visitadora domiciliar, dois auxiliares de saneamento,um l~ 

boratorista, (que realizava exames diretos para fezes, 

sorologia para lues, hemoscopia para malária e tiragem 

nea), duas auxiliares de enfermagem, três atendentes e 

urina, 

sangü,!. 

dois 

serviçais; Apresentava u"m movimento de 18 000 consultas anuais. 

Esse grupo de funcionários da Fundação SESP, absorvidos na ati 

vidade da Unidade Mista, teve fundamental importância no traba 

lho que se seguiu devido ã sua qualificação técnica e 

çao. 

dedica 

Uma Unidade Hospitalar recem inaugurada, era dotada: 

segundo planta física padrão da Fundação SESP, de um bom cen 

tro cirúrgico e obstétrico com ar condicionado, enfermarias de 

3 a 6 leitos Com sanitário privativo, lavanderia e cozinha me 

canizadas, enfermaria de isolamento, necrotério e um gerador 

de 50 HP. Incluindo pessoal auxiliar e de secretaria, o hospl 

tal começou a funcionar com 1,2 funcionário por leito. 

A equipe trabalhava em regime de dedicação exclusiva, 

embora o contt:ato de trahalhn fosse de 43 horas pela O~ 

ganização de Saúde do Estado de Goiás - autarquia que operaci~ 
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nalizava as açoes da Secretaria de Saúde do Estado. 

o sanitarista da FSESP logo se integrou a Equipe. 

Havia mais dois médicos na cidade: um, prefeito municipal e p~ 

cuarista, praticamente não clinicava; o outro, de tradicional 

família local, era cirurgião formado no Rio de Janeiro e tra 

balhava em Porto Nacional havia dois anos, contando já com con 

siderável clientela. Este profissional logo se apercebeu do e~ 

pírito que movia a equipe e sempre colaborou com o trabalho. 

Comparecia regularmente às reuniões clínicas semanais da Unida 

de, para onde encaminhava casos de doenças transmissíveis e 

por vezes alguns casos cirúrgicos. 

Desde 1944 havia na cidade um posto da Legião Brasi 

leira de Assistência - LBA, destinado a proteção à maternidade 

e infância. Com algumas interrupções, proporcionava atendimen 

to médico duas vezes por semana, distribuição de leite e medi 

camentos. Funci~nava este serviço em uma casa adaptada e conta 

va com um dos médicos particulares em tempo parcial, uma orien 

tadora e uma secretária. Em 1964 agregou-se a este trabalho um 

clube de mães, voltado à orientação de saúde para a sua clien 

tela, e confecção de enxovais para recém-nascidos. 

Desde 1962 funcionava na cidade o 49 Distrito da Cam 

panha de Erradicação da Malária (CEM) do Ministério da Saúde, 

mais tarde transformado em 39 Distrito da Superintendência de 

Campanhas de Saúde Pública - SUCAM, daquele Ministério. Este 

órgão desenvolvia programas verticais de combate à malária e 

à leishmaniose, tendo mais tarde agregado ações de controle da 
2 

doença de Chagas. Trabalhava uma extensa área de 155,9 mil km, 

envolvendo 23 municípios do norte do Estado. O Órgão possuía 

115 funcionários, com 32 turmas de guardas borrifadores opera~ 

do em 10 258 localidades da região.* A Unidade se articulava 

com a SUCAM recebendo desta medicamentos orais para a malária 

e notificava casos (810 em 1972). O laboratório da Unidade Mi~ 

ta constituia-se assim em Posto de Notificação (P.N.) da SUCAM. 

Dos casos tratados, 23% o foram no hospital, correspondendo a 

8 
. . 19 

1 41 le1tos-d1a. 

* O conceito de localidade usado pela SUCAM implica em aglom~ 

rados de qualquer dimensão. Não raro, na região. envolve ap~ 

nas uma habitação. 
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Dentro das diretrizes que norteavam o trabalho da 

Equipe, logo se iniciou um processo de captação de recursos p~ 

ra a operação de serviços locais de saude e desenvolvimento de 

comunidade. Em abril de 1969 o Funrural (Ministerio da Previ 

dência e Assistência Social) realizou convênio com a Unidade 

Mista, o que permitiu o aporte de considerável quantidade de 

material permanente e equipamento (microscópio binocular, ap~ 

relho portátil de raios-X, aspirador cirúrgico, termocauterio, 

eletrocardiógrafo, mesa obstetrica e outros). Esta entidade 

tambem forneceu recursos que possibilitaram a manutenção do 

corpo clínico em níveis de remuneração 

sos cobriam, em 1972, cerca de 55% das 
• 2 o 

la Un1dade com trabalhadores rurais. 

razoáveis. Esses recur 

despesas realizadas p~ 

A entidade tambem ce 

lebrou outros convênios para prestação de serviços na zona ru 

ral (envolvendo o Sindicato Rural do Município), para a assis 

tência odontológica e visando ainda ã realização de perícias 

medicas relacionadas ã aposentadoria do trabalhador rural. 

Desde janeiro de l~7l a Unidade Mista de Porto Nacio 

nal foi oficializada como campo de estágio da Faculdade de Me 

dicina da Universidade Federal de Goiás, tendo um dos membros 

da equipe passado a exercer as funções de preceptor para oS es 

tagiários que cursavam o sexto ano medico. Pretendia-se ofere 

cer a esses alunos uma experiência de medicina integral perfel 

tamente reprodutível, já que não se baseava senão em recursos 

perfeitamente disponíveis a qualquer serviço operando no inte 

rior do país. Estes acadêmicos foram tambem envolvidos no tra 

balho rural. As vantagens dessa participação acadêmica se fa 

ziam notar, nao somente no inegãvel estímulo intelectual ã e 

quipe, como no aprendizado dos acadêmicos-clínico, cirúrgico e 

especialmente o relacionado ã organização e operação de servi 

ços integrais de saúde e ã participação comunitária. Esse rela 

cionamento com a Universidade de Goiás resultou ainda em aI 

guns benefícios adicionais, como a organização de uma bibliote 

ca medica para a Unidade e a realização de exames anátomo-pat~ 

lógicos de casos da Unidade no Departamento competente daquela 

Faculdade. Lamentavelmente os efeitos dessa colaboração não fo 

ram maiores porque os estudantes já em fase final do curso ti 

nham seu interesse diminuído pelas preocupações peculiares des 

sa fase e por uma orientação já definida no estilo de prática 

medica a que iriam se dedicar - notadamente curativa e, dentro 

do possível, privada. Ainda assim este estágio forneceu, a me 
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dio prazo, grande parte da Equipe que hoje continua o trabalho 

de Porto Nacionil i medida em que alguns dos antigos compone~ 

tes foram se afastando. 

A Legiio Brasileira de Assistência, a partir de 197~ 

passou a integrar suas atividade r cOm as da Unidade Mista, pa~ 

sando seu pessoal a servir na Unidade e esta a contar com os 

medicamentos e leite provenientes daquela entidade. 

o Instituto Nacional de Previdência e Assistência So 

cial (INPS) passou, a partir de fevereiro de 1968, a operar 

por intermédio da Unidade Mista, o que representou também uma 

integração de serviços e recursos, embora num montante basta~ 

te modesto, ji que o tipo de previdenciirio assistido (urbano) 

era mais raro na região (em 1972 oINPS comprava i Unidade cer 

ca de 50 consultas e 15 leitos-dia apenas). 

Da mesma forma que o INPS, o Instituto de Pensões e 

Aposentadorias dos Servidores do Estado de Goiis (IPASGO), a 

partir de setembro de 1967, passou a utilizar sob convênio os 

serviços da Unidade, remunerando, entretanto, pela mesma razão 

que o INPS, poucos serviços a nível da Unidade (em media, para 

1972, 30 consultas e 20 leitos-dia ao mês). 

Alem do relacionamento ji mencionado com a SUCAM, a 

Unidade trabalhava em convênio com o Ministerio da Saúde nos 

serviços relativos i hansen!ase e i tuberculose (respe~tivame~ 

te 18 e 83 casos novos notificados em 1972), recebendo deste 

medicamentos, vacinas e reagentes. 

Em 1971 foi criada a Escola Experimental de Auxilia 

res de Enfermagem em Porto Nacional, que tem contribuído deci 

sivamente na formação de auxiliares e atendentes de enfermagem 

para a operação de serviços de saúde na região. 

Em 1969, a equipe, verificando que alguns benefícios 

concedidos por instituições paraestatais e privadas o eram .p~ 

nas a entidades privadas, fundou uma sociedade civil sem fins 

lucrativos: a Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação-

COMSAUDE. A entidade realizou inicialmente u.plano de saúde 

para uma gr~ride propriedade rural no sudeste do Estad6 do Pari 

(Az~vedo!8 1969). Os resultados financeiros dessa ação ~oram 

utilizados para o custeio de outros programas. Esta entidade 

permitiu a realização de um primeiro plano de atendimento ru 

ral nas localidades de Matança e pinheirópolis, nO Município 

de Porto Nacional, atividade esta que serviu de demonstração 
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• experiência para um projeto .ais a.plo de atendimento rural 

já agora patrocinado pela Prefeitura Hunicipal e ~utra. entida 

d •• , e que é o oojeto de.te trabalho. o. recurso. da COHSAUDE, 

embora escassos, permitiram ainda visitas de ~poio ~ unidades 

tipo C* da OSEGO nas sedes dos municIpios vizinhos de Nativida 

de e Araguaceaa. Esta entidade responsabilizou-se ainda por p~ 

quenas aas iapol-tantes 'despesa., co.o as relacionadas ao pag!. 

.ento de bolsas e serviços-prestados a pessoal auxiliar envol 

vido em inquéritos de nutrição e saúde e compra de algum mate 

rial par.anente para a Unidade. O trabalho da COHSAUDE veio a 

crescer de i.portância co. a instalação, ea colaboração coa -a 

LBA, a Unidade Hista, a ACAR-Coiis (Associação de Crêdito e 

Extensão Rural) e com a Comunidade de Porto Nacional, de Cen 

tro de Educação e Recuperação Nutricionsl e ~inda de campanha 

de coabate ã ver.inose na sede do HunicIpio. Ulteriormente a 

COHSAUDE se engajou ea intenso trabalbo coaunitário captando 

recursos de várias fontes e direcionando-os ã pro.oção do arte 

.snato e a . programa de melhoria da habitação sob o sistema de 

trabalho cobperativo ("autirão"). Os recursos dessa Entidad. e 

raa captado. 

soas fIsica. 

junto ã equipe de saúde, junto a eapre.as e 

em outros estado.s, junto ã co.unidade e a 

pe.!. 

entida . -
dee como a ~BA, já· mencionada, e mesmo s entidades 

t_s estrangéiras (pão Para o Mundo). 

beneficen 

A ACAR-Coiis, atualaente EHATER Goiãs, opera na 

área d. extensão rural e está desde 1967 ea Porto Nacional.De. 

de logo foi poe.1vel uma.atuação bastante harmoniosa entre o 

engenheiro agrônomo dessa entidade e a equipe, destacando - ee 

o envôlviaento da então ACAR - Coiáe no trabalho inicial de 

proaoçao de saúde rural já .encionado, colaborando e.pecialae~ 

te co. o transporte, na foraação de atendentes rurais, no pla~ 

tio de hortas e na articulação com a UNICEF. 

~ importante .encionar taabê. a cooperação e organi 

zaçao da coaunidade. Esta foi e.ti",ulada pela equipe, a par_tir 

* Unidades ti.o C, na terminologia da Organização de Saúde de 

Coiás, são ~quelas dotadas de auxiliar de enfer~~gea, auxiliar 

·de saneamento e 8ervent~, de8envo~vendo atividade. ~reventiya. 

e recebendo visitas aédicas periódica. co. ~inalidade basica 

mente curativa. 



25 

de uma campanha de combate i verminose em 1967, que mobilizou 

amplamente a população, tendo sido agreg"das 253 fossas secas 

as 403 já existentes na cidade, sem qualquer auxílio financei 

ro externo. Em 196~ as lideranças comunitáfias' se organizaram 

nUma Comissão de. Saúde que discutiu problemas de saúde locais 

a partir do relacionado com a hosr~dagem de egressos do 

tal e do adequado destiho para o lixo urbano, tendo após um a 

no de atividade se transformado em entidade registrada; Ação 

Comunitária Portuense. Neste estágio preocupou-se a entidade 

com o controle de roedores na cidade, controle sanitário de ma 

nipuladores de alimentos, padrões sanitários mínimos para as 

habitações e com o controle da criação urbana de porcos. Pode 

mos atribuir direta ou indiretamente ã ação desta entidade: a 

reforma do mercado local, sua fiscalização de rotina (efetuada 

pelo auxiliar de saneamento da Unidade Mista), a expedição de 

decreto municipal exigindo a realização de exames médicos 

riódicos para os manipuladores de gêneros alimentícios, a or 

ganização da coleta de lixo pela municipalidade e a Melhoria 
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das condiçoes do matadouro da cidade. 

Em janeiro de 1972,a comunidade e a COMSAUDE propus~ 

ram-se a instalar um Centro de Educação e Recuperação Nutricio 

nal (CERN). No primeiro trimestre de 1971, havia sido realiza 

do um inquérito pondo-estatural que revelara que, das 

crianças menores de 5 anos existentes na cidade, apenas 

1 001 

34% 

pOderiam, pelos critérios de Gomez, ser consideradas eutrófi 

cas, 39,5% se revelavam desnutridas do primeiro grau, 22,0% do 

segundo grau e 4,5% do terceiro grau. Desde fevereiro de 1972, 

o CERN encontra-se em funcionamento,operando com recursos da 

comunidade (que cobrem as despesas de pessoal - cerca de 25% 

do total) e da LBA. Atende a 25 crianças a cada 4 meses, sob 

regime de semi-internato, com a cooperaçao e educação nutricio 

nal das mães (orientadas quanto i compra, preparo dos allmen 

tos e cuidados higiênicos COm as crianças). Cada uma das maes 

participa ainda, uma vez por semana, do preparo do alimento e 

na limpeza do Centro. 

A partir de 1973, iniciou-se, como já mencionado, um 

trabalho de melhoria habitacional nos bairros pprifêricos da 

cidade, dentro de sistema de cooperação rotativa ("mutirão H
). 

Procura o programa fornecer algum material de construção que 

serve de estímulo i atuação comunitária. Os participantes sao 

selecionados obedecendo a critérIos de: propriedade do terre 
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no, necessidade de auxílio e disponibilidade de mao de obra 

pr6pria. Há reuni~es semanais de avaliação e planejamento,qua~ 

do são escolhidas as melhorias a serem realizadas durante a se 

mana. Há,ainda,atuação conjunta para a obtenção de madeira e 

areia - materiais obteníveis na região pelos moradores, sem 

muito custo. Eventualmente a Prefeitura e a Diocese colaboram 

com o transporte. Este trabalho, embora lento, já que os gr~ 

pos atuam apenas aos sábados, tem-se revelado persistente e de 

muito bons resultados, visto que o inconveniente mais temido 

o abandono por mutuários com suas necessidades já satisfeitas

não tem ocorrido. Não somente nestes casos, mas em geral em 

todas as novas construções da cidade, oS auxiliares de sanea 

mento da Unidade Mista orientam a localização do poço e da fos 

sa seca, quando mo oferecem a planta gratuitamente ao mora 

dor, o que tem valorizado considerava1mente o trabalho desse 

tipo de auxiliar. 

A equipe multiprofissional participa ainda em ativi 

dades de ensino (biologia e saúde) a nível do colegio e escola 

normal locais, aproveitando o ensejo para motivar os 

tes e futuras professoras para o trabalho de saúde. 

estudan 

Algumas 

normalistas participaram de inqueritos de saúde e estagiam no 

CERN. 

Alem do trabalho comunitário mencionado, a Unidade 

Mista, logo aos primeiros anos de trabalho, atingiu um desemp~ 
19 

nho bastante considerável. Em 1971, já se produziam 36 885 

conAultas; sendo 12% a jestantes, 37% a crianças e 51% a adul 

tos (incluindo, no caso, todos os maiores de 5 anos}; 

lizadas 5 195 imunizaç~es completas e 2 113 visitas 

eram rea 

domiciliá 

rias (3,5 visitas por visitadora por dia útil). As metas de 

inscriç~es de gestantes e de crianças foram atingidas naquele 

ano, as imunizaç~es por DTP completadas aproximaram-se das me 

tas previstas (94,0%), as de revacinação por DTP foram super~ 

das e as de primovacinação antivari61ica nao atingidas. ~ esta 

epoca nao se operava programa de vacinaç~es anti-sarampo e an 

ti-p61io. A percentagem de ocu~açãonesse ano já era de mais 

de 90%. A media de permanência era de 9,8 dias, sendo de 10,5 

dias para Clínica Cirúrgica, 9.5 dias par~ Clínica Medica,16,4 

dias para para Clínica Pediátrica e 3,7 dias para Clínica Obs 

tetrica. Nesse ano a mortalidade geral na comunidade foi de 

7,9 por mil, a infantil 90,2 por mil nascidos vivos, a mortali 

dade materna foi nula, a natimortalidade 15 por mil nascidos 
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vivos e a mortalidade neonatal de 53,2% da mortalidade infan 

til. Este último indicador, ao nosso ver, encontrava-se relati 

vamente elevado, devido ã grande proporção de recém - nascidos 

de baixo peso, na região. 

Diante desses fatos, a equipe, que já iniciara alg~ 

mas experiências de at~ndimento r-ral itinerante, como mencio 

nado, decidiu implantar um programa estável de extensão de co 

bertura para a zona rural COm participação intensiva de pe~ 

soal auxiliar. 

VISITA A OUTROS SERVIÇOS RURAIS NA AMERICA DO SUL 

A par da disposição da equipe em estender a cobertu 

ra dos serviços da Unidade Mista para o interior do Município 

de Porto Nacional, o autor realizou viagem, patrocinada pela 

OPS, visitando serviços rurais com a utilização de pessoal au 

xiliar, ã Venezuela, Colômbia, Peru e Chile, de maio a julho 

de 1971. Durante essa viagem entrou em contato com as dificul 

dades enfrentadas por países de densidade populacional ate mai 

or do que a nossa na interiorização de medicos, envolvendo nao 

raro, Como no caso da Colômbia, maciças perdas (da ordem de 

301) de seus recem-formados para o exterior, No caso da enfer 

magem, essas perdas eram mais intensas ainda (40%). A Colômbia 

se ~mpenhava então na formação de promotoras de saúde (pessoal 

de formação elementar com dois meses de treinamento específico) 

utilizando intensivamente a visitação domiciliâria. Pudemos 

observar esse tipo de pessoal em operação dentro de um sistema 

de complexidade crescente na Regional de Rio Negro (Seccional 

de Antioquia) Com resultados aparentemente muito bons. Tivemos 

a oportunidade ainda de travar contato com o intenso trabalho 

da Associação Colombiana de Escolas Medicas na identificação 

de sistemas de atendimento que levassem em conta a realidade 

sócio-econômica do país. Visitamos o sistema de saúde da re 

gião de Restrepo (Vale do Cauca). Nessa ocasião pudemos obser 

var que a auxiliar de enfermagem atendia a cerca de 70% das 

oéorrencias, referindo apenas 30% ao medico que trabalhava pr~ 

ticamente ao seu lado. Observamos ainda o trabalho das promot~ 

ras rurais em pequenas comunidades. Estas percebiam cerca de 

US$ 10 mensais por duas horàs de trabalho diário. 

Na Venezuela visitamos serviços rurais em San Fernan 

do de Apure e no interior do Estado Apure, com uma dispersão 



28 

populacional, ã época, pouco menor do que a de Goiaa (2,16 

bah/ta2 ) e coa 5 anoa de experiência ea ".edicina ai.plific~ 
da,", envolvendo a utilização de pessoal .. uxili;tr em dispens.! 

rios rurais, que referiaa doentes para "medic;tturas rurais". po,! 

toa co •• édico e auxiliar de enfer.age., e estes para o Bospi 

tal Rural. O ,rendi.ento de consultas doa dispensarios parecia 

baixo - ~ •• êdia 2,2 consulta po~ dia útil (1970). Este siste 

.a exibia ainda uma baixia8ima (2,4X) proporçÃo de referência 

para o .edico. O "auxiliar de enfer.aria" era recrutado na co 

.unidade e recebia u.a for.ação de 6 .eaea, baseada no "Ma 

nual de Medicina Si.plificada" elaborado pelo Dr. Lopez Vidal. 

O boapital rural viaitado apresentava u.a 'baixa percentagem de 

ocupaçao - 40%, carta.ante pela facilidade ~e enca.inbamento ã 
capital do Eatado (1 bora e .eia por rodovia). O orça.ento de 

aaúd~ do Estado era e. 50% proveniente da recuraoa do governo 

central. A parcela contribuida pelo Estado repreaentava 16% 

de aeu orçamento. A disponibilidade de recursoa "per capita" 

era de cerca de US, 15 anualaente, ao paaao que naquele ano 

para Goiia eatava e. torno de US' 1,~ J' O aiateaa de "aedi 

catura rural" cobria, ã época, 70% da populaçÃo do Eatado Ap~ 

re. Talvez a co.parativa fartura de recuisoa explicaaae a ocio 

aidade relativa de meioa. Outro Estado venezuelano visitado, o 

Eatado Zulia (capital - Maracaibo), apreaentava u. aiate.a dOe 

co.plexidade creacente baatante extenso com ampla utilização 

de "auxiliarea, de enfer.aria". ,Diapunba de recuraoa ainda .aia 

elevados - US$ 24,0 "pe! capita" por ano e o siatema ~xibia 

ta.bé. certa ociosidade, para os nosaos -padrões -. 

O Peru, ã época de nossa viaita, destinava cerca de 

6% de seu orça.ento ã Saúde. Ea Puno viaita.os ua serviço coa 

utilização de peaaoal auxi~iar no atendimento priaario ã aaúde 

que já tinba uma experiência de quatro anos. Havia aido tenta 

do o treina.ento de profesaorea pri.irios e o inauceaao fora 

atribuído ã aobrecarga de trabalb. que os mea.os ji aofriam e 

ã duplicidade de .ando. Cada Centro de Saúde atendia entre 5 

e 10 mil habitantes numa faixa de 10 a 15 ~m de raio. Csda po,! 

to de Saúde atingia a u. raio de 5 ta, correspondendo a u.a p~ 

pulação entre 3 e 5 .il babitantea. Ainda aaaia era deixada de 

lado uaa elevada proporção (59,4%) da população diaperaa, ate~ 

dida por outro tipo de peasoal .;. o "aanftirio de penetraciõ'n" , 

axecutando baaica.ente tarefaa de imunizaçÃo. O "auxiliar de 

.edicina ai.plificada" executava, aegundo .anual próprio, ati 
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vidades relativas a primeiros auxilias m:dicos, cuidados com 

acidentados, controle de gestantes sadias, controle de crian 

ças sadias e levantamento demográfico (registro de nascimento 

e de õbitos). visitamos três postos sanitários (Ichu, Capach! 

ca e Uata). O auxiliar possuia escolaridade elementar Com três 

a quatro meses de formação; no entanto, era capaz de expor pe,! 

feitamente suas funç~er e o desenvolvimento de seu trabalho. O 

número de consultas era baixo (1 a 2 por dia). Os centr~s de 

saúde operavam COm um médico, dois auxiliares de enfermagem e 

1 porteiro. Em Cuzco visitamos a chamada Área Hospitalar n9 3, 

de Siquani, que funcionava dentro de um esquema semelhante ao 

de Puno, apenas não dispondo ainda de "Manual de Medicina Sim 

plificada". A extensão da cobertura de cuidados primários de 

saúde era estimulada no Peru pelo Projeto Nacional de Desenvol 

vimento e Integração da População Camponesa. 

No Chile tivemos a oportunidade de observar o traba 

lho de lideres de saúde - voluntários de baixa escolaridade com 

26 horas de treinamento, que se responsabilizavam pela orient~ 

ção de saúde a 50 familias. O problema identificado com esse 

tipo de pessoal, como se podia eSperar, era a proporçao eleva 

da de deserção devido a não remuneração. Nessa área visitada 

(Renca) da periferia de Santiago operavam um Conselho Comunal 
_ _ _ 11 

de Saude e um Conselho Setorial Conjunto de Saude e Educaçao • 

Durante essa visita pela América do Sul, pudemos co~ 

cluir que nenhuma das regi~es visitadas, exceto a Sul Altipl~ 

nica e Sul Oriental, n~ Peru, exibia gastos "per capita" em 
19 

saúde tão baixos como os de Goiás; que a operaçao de cuida 

dos primários utilizando voluntários nao tinha tido sucesso em 

nenhum dos paises visitados; que o pessoal de escolaridade ele 

mentar executava satisfatoriamente suas atribuiç~es desde que 

convenientemente supervisionado. Um aspecto que noS chamou a 

atenção era o excelente 

medicina simplificada", 

estado de conservação dos manuais 

dando a impressão de pouco manuseio 

"de 

, 
certamente no seu componente terapêutico, por exigir um dia& 

nóstico clínico de complexidade muito semelhante àquela do dia 

gnóstico feito por medico, fato tambem comentado na literatu 
89,201,210. 

ra. Esse fato nos levou a introduzir modificaç~es 

nas instruç~es aos atendentes rurais ,!O projet.o de Porto Nacio 

nal conforme mencionaremos a seguir. 
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o SERVIÇO DE SAUDE RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NA 

CIONAL 

Em fins de 1971, a equipe passou a àiscutir ativamen 

te a possibilidade de implantar em comunidades rurais do Muni 

cípio de Porto Nacional um serviço de extensão de cobertura en 

volvendo atendimento primário de saúde por pessoal auxiliar es 

tável. Discutiu-se especialmente o tipo de pessoal a ser utili 

zado, face ã experiência observada pelo autor em sua viagem p~ 

la América do Sul. l
? A distribuição populacional do Município 

de Porto Nacional pode ser apreciada na tabela I, baseada no 

censo de 1970. Verificamos que a população urbana recenseada 

dos distritos somava 917 habitantes, sendo que o mais populoso 

(Silvanôpolis) contava, ã época, com apenas 276 habitantes na 

sede. Esta realidade levou a equipe a considerar a utilização 

de atendentes rurais ao invés de auxiliares de enfermagem. a 

queles COm curso primário e três meses de formação em serviço, 

estes com primeiro ciclo completo mais um ano de curso inten 

sivo na Escola Experimental de Auxiliares de Enfermagem de Por 

to Nacional. 

Das quatro comunidades que vieram a ser trabalhadas 

por este programa, três (Canela, Ipoeiras e Silvanõpoli~, eram 

distritos do !lunicípio de Porto Nacional. a quarta (Taquaruç!:!. 

zinho) era Um põvoado, ã época pertencente aO distrito de Cane 

la. Distavam da sede do ~unicípio entre 56 km (Canela) e 77 km 

(Ipoeiras) por estrada de rodagem, podendo sua posição relati 

va ser apreciada no mapa da figo 2. Ã exceção de Silvanôpolis, 

nenhuma das comunidades possuia transporte regular para a sede 

do Municlpio. 

Tr"ês dessas comunidades tiveram origem no último 

quartel do século passado (Ipoeiras, Canela e Taquaruçuzinho). 

Somente Silvanôpolis originou-se no começo deste século (1913). 

Canela, por exemplo, teve origem com a cheg.da de um desbrava 

dor ao local, em torno do qual foram se fixando seus ~escenden 

teso assim formando o povoado. A escola foi instalada em 1920. 

A construção da capela data da déc~da de '40. Uma das princ! 

pais atividades do local é a produção de fumo. O povoado já 

possuia, na década . de '30, um campo de pouso de emergência p~ 

ra o Correio Aéreo Nacional. Taquaruçuzinho era propriedade ru 

ral de família de pecuarittas em fins do século passado. Este 

povoado conheceu um período de ocupação na década de '40 por 
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fami1ias óriginárias do Maranhão e Piaui, sendo nesta epoca 

criada a primeira escola primária. Da mesma epoca data a cap~ 

la local que serviu de ponto de aglomeração dos moradores, do~ 

de o povoado ser conhecido tambem como Santa "Ye do Ta4uaruçuz! 

nho. Na mesma região há atividade de missionários da Igreja Ba 

tista. O povoado de Ipoeiras tambem se originou em torno de 

uma fazenda, cOm a doaçio, no ~lti.o quartel do seculo pass~ 

do, de "meia legua de terras" i igreja, que li construiu uma 

capela," em torno da qual passaram a se congregar moradores. Es 

ta comunidade sofre o efeito das cheias periódicas do rio To 

cantins. A comunidade de Silvanópolis, COmo dissemos, mais j~ 

vem do que as anteriores, tambem teve origem na construção de 

uma capela e, logo em seguida, de uma escola. Silvanópolis dis 

tingue-se das outras comunidades trabalhadas por estar i mar 

gem de uma estrada bastante movimentada que liga a cidade de 

Porto Nacional ã de Natividade. Este fato faz cOm que, ao con 

tririo das outras, seja servida por linha regular de ônibus. À 

exceçao de Taquaruçuzinho, as comunidades foram elevadas a ca 

tegoria de distrito por resoluções municipais datadas do ano 

de 1963. 

Certamento devido ã sua formação histórica, os vila 

rejos estudados apresentam um padrão urbanisti~o comum: uma 

grande praça, no centro da qual se localiza a igreja e a es 

cola, em torno da qual se situam as casas. Quando muito há 

uma ou no miximo duas ruas que saem da praça. O posto rural e 

ra instalado numa casa adaptada para essa finalidade, numa das 

ruas que tormavam a praça. * (figuras 3 a 8) 

Visando contar-se desde logo COm iqtensa particip~ 

çao comunitária, foram mobilizados diversos órgãos da comunida 

de de Porto Nacional, que prontamente atenderam aO apelo e se 

engajaram na constituição do que viria a ser o Serviço Rural 

de Safide da Prefeitura Municipal. A localização que se optou 

para a administração do serviço a nivel da Prefeitura Munici 

paI, se explica pelo fato de a sede municipal ji ser dotada de 

Unidade Mista e de o Prefeito ter se motivado para o apoio a 

extensão dos serviços de sa~de aos distritos e povoados.De fa 

to, a proporção dos recursos do Fundo de Participação dos Mun! 

cipios que deveria ser dedicada ã sa~de (10%) estava sendo uti 

* Godinho, Durva1 - informações pessoais, 1978 
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lizada para o eventual transporte de do~nt~s e a idiia de uti 

~i~i-la para acionar um serviço que atendesse di forma estivel 

às comunidades rurais motivou a administr ção municipal. As ou 

tras entidades e ~~gãos comunitários, ji mobilizados por tra 

balhos anteriores, prontamente aderiram ao projeto e se articu 

laram em torno do mesmo. Em novembro de 1971,ji se realizava 

a primeira reunião e se organizava o esquema de açao. 

Em princípio,apresentou-se a Prefeitura Municipal um 

programa (Anexo A), cujos objetivos se relacionavam à extensão 

das ações sanitárias ao interior do município, com ênfase no 

desenvolvimento social, na utilização de recursos locais e na 

participação comunitária. As diretrizes apontavam para filoso 

fia de integração perifirica (Azevedo,2o 1973), ou seja, a uti 

lização harmônica dos recursos disponíveis e a articulação de 

todas as entidades prestadoras de serviços de saúde acessíveis 

ao projeto. A irea de atuação envolvia primitivamente 5 comun! 

dades, mas de pronto se verificou que numa primeira fase some~ 

te se poderia operar com 3 delas: Canela, Ipoeiras e Silvanó 

polis. 

o programa de açao reproduzia as atividades bisicas 

que eram realizadas a nível da Unidade Mista: assistência sani 

tiria ã criança, ã gestante, aos adultos em geral, saneamento 

básico do meio, controle de doenças transmissíveis, assistência 

odontológica quando das visitas de supervisão e prestada na s! 

de d~ município, ~ducação em saúde e organização da comunidade. 

As entidades envolvidas (Sindicato Rural, OSEGO - Uni 

dade Mi8ta~ ACAR-Goiis ~hoje EMATER-GO), SUCAM - Minist~rio da 

Saúde, Prefeitura Municipal, Escola de Auxiliares de Enferma 

gem - OSEGO, COMSAUDE e Ação Comunitiria portuense) firmaram 

um conv~nio em 1971, dócumento que consolidava o programa de 

açao, a responsabilidade de cada um dos participantes e um Re 

gimento Interno do Conselho i~cnico e Administrativo do Progr~ 

ma - órgão de coordenação a nível municipal (Anexos A, B e C). 

Em linhas gerais, o Sindicato Rural, convenente COm 

o FUNRURAL (MPAS) ficou encarregado de prover parte do mate 

rial para os postos e dotação financeira mensal destinada a 

aquisição de material de consumo e ao pagamento dos atendentes 

(recursos provenientes do FUNRURAL). A Unidade Mista ficou en 

carregada do treinamento (juntamente com a Escola de Auxilia -

res de Enfermagem) e supervisão dos Atendentes Rurais; a ACAR

Goiãs responsabilizou-se pela orientação t~cnica e apoio ã for 
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maçao de hortas bem COmo colaboração na formação dos Atenden 

tes a esse respeito. Por intermedio dessa Entidade, fói inici 

almente encaminhado, pela UNICEF, materia_ para o equipamento 

de 2 postos e depois para mais um posto. A SUCAM ficou encarre 

gada de transformar o atendente num notificador voluntário e o 

Posto Rural num posto de notificação (P.N.) da Campanha de Er 

radicação as Malária, bem como da ~ivulgação do trabalho por 

intermedio dos guardas do Programa de Malária. A Prefeitura M~ 

nicipal responsabilizou-se pela construção ou reforma dos pr! 

dios (figuras 5 e 8), transporte para as visitas de superv! 

sao, parte do equipamento, 

traI (localizado no predio 

apoio administrativo a nível cen 

da Prefeitura), tanto para o Progr~ 

ma como para seu Conselho Técnico Administrativo, mantendo um 

funcionário administrativo e um técnico (enfermeiro) exclusiv~ 

mente dedicados ao Programa. A Escola Experimental de Auxilia 

res de Enfermagem encarregou-se de parte substancial do progr~ 

ma de formação dos atendentes rurais e deu apoi~ i supervisão. 

A COMSAUDE colaborou Com ~ formação e o apoio aos atendentes 

nos aspectos relativos i nutrição. A Ação Comunitária Portuen 

se participou, organizando a divulgação do Programa ~ nível da 

sede do Município. 

o Conselho Técnico Administrativo era um órgão cole 

giado onde estavam representados os oito órgãos e entidades en 

volvidos no Programa. Tinha por finalidade formular e 

nhar a execução das diretrizes programáticas, visando, 

disso a consolidar o compromisso das diversas entidades 

acomp~ 

além 

em a 

poiar a Prefeitura na execução das açoes. Este Conselho se reu 

niu regularmente durante o período de que trata o presente tra 

balho, se não quinzenalmente, como era inicialmente previsto, 

pelo menos mensalmente. 

o recrutamento dos candidatos ocorreu em janeiro de 

1972 e, em fevereiro, já se realizava o treinamento dos primei 

ros 6 atendentes. Tratava-se de pessoas entre 20 e 50 anos~ 

com uma exceçao, de um atendente de Si"lvanópolis que já tinha 

60 anos. Os dois atendentes da comunidade de Silvanópolis, in 

dicados por líderes locais, já exerciam atividades de atendi 

mento ã aaúde dentro do sistema informal do povoado. 'Os restan 

tes nao eram pessoas das comunidades a que iriam servir e ap~ 

nas uma tinha alguma experiência em atividade de 

nao ligada a qualquer instituição. 

enfermagem 

O curso teve a duração aproximada de 480 horas, sen 
UH!!.lU . _ ":'1\ 

FACIJ\.o,..)f Di SAw.:: I'OBUCA 
UNlVEftSlOAO: _DE sAo pA\U 
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do dois terços desse total dedicados ã atividade básica de en 

fer .. gem a nível da Unidade Sanitária e Hospitalar ( formação 

de atendente), a cargo da Escola de Auxi11are. de Enfermagem,e 

um terço dedicado ã formação curativa, a carg~ do corpo clíni 

co da Unidade Mista. 

pela 

Devido ao 

América do Sul 

fato de termos observado em no.sa . 
a dificuldade aos trabalhadores de 

visita 

forma 

ção elementar em operar com manual .a que tivessem que fazer 

diagnóstico, optamos por uma orientação predominantemente ain 

tomática, pautando-se o treiaameato na correta utilização de 

uma árvore de decisão-programada (Anexo D) envolvendo S6 ítens 

(afecções, grupo de afecções e sintomas) sendo que essa deci 

são-programada conduzia ã administração de esquemas terapêuti 

cos padronizados envolVendo inicialmente 66 medicamentos. A 

operação de árvore-de-decisão associada aos esquemas terapêut! 

cos conduzia a três opções: tratamento completo do doente; tr~ 

tamento parcial e agendamento para a visita (mensal) do midico 

ã localidade e, finalmente, encaminhamento direto ã Unidade 

Mista de Porto Hacional. Ao final do curso pudemos verificar 

que os atendentes aplicavam com correção e desembaraço o manu 

aI terapêutico. Alim disso. toda a operação do posto obedecia 

a rotinas simplificadas. envolvendo a limpeza do posto, as at! 

vidade. fundamentais (as manhãs eram dedicadas a atividades in 

ternas e as tarde. ã visitação domiciliária), tratamento de 

doenças transmissíveis, saneamento do meio e preparação da vi 

sita midi~a (Anexo E). Alim des8es componentes, os atendentes 

receberam treinamento na SUCAM a respeito do programa de malá 

ria. especialmente sobre tecnica de colheita de lâminas e te 

rapêutica de malária, e na então ACAR-Goiás aprenderam a orie~ 

tar a população rural sobre o plantio de hortas e ticnicas a 

gricolas fundamentais. 

Du~ante o curso foi possível aplicar teste de Raven 

para avaliar o nível intelectual dos treinandos. Esse teste r~ 

velou que dos seis candidatos. 2 apresentavam capacidade inte 

lectual media (classificação 111), 3 apresentavam capacidade 

intelectual média-inferior e I, capacidade mental inferior a 

midia (classificação IV). O desempenho ulterior revelou que OS 

dois melhores atendentes tinham apresentado capacidade mental 

midia inferior. Um dos treinandos abandonou logo o Programa 

por motivos pessoais. Os dois que foram para Silvanôpolis nao 

conseguiram conciliar suaS ~ivalidades pessoais e sua ativida 
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de no sistema informal de saude com as rotinas do serviço. de 

tal forma que esse posto nunca chegou a fp~cionar dentro da 

programação. passando inclusive algum tempo fechado. Por esse 

motivo essa comunidade foi tomada em substitui~ão a Taquaruçu. 

como testemunho (vide Metodologia). 

Ao teste de Raven confer;.os importância apenas rel~ 

tiva, pois havia sido aplicado em diversas pessoas da co.unida 

de de Porto Nacional. como em estudantes de diversos graus,da~ 

do resultados com aparentes desvios para valores inferiores. o 

que foi interpretado como viés cultural do teste. Na sociedade 

de Porto Nacional, ã época. jornais. revistas e outros .eiosde 

estimulaçÃo visual, tinham curso muito restrito. fato que foi 

considerado muito importante ns formação do tipo de faculdade 

mental que o teste aferia. 

Os postos rurais passara. a funcionar co. certa reg~ 

laridade a partir de junho de 1972. Conforme já comentamos. o 

posto de Silvanópolis teve funcionamento irregular no segundo 

semestre d_ 1972, tendo permanecidO fechado após essa epoca. 

sendo reaberto em meados de 1973, agora operado por uma auxi 

liar de enferaagem. O rítao dos trabalhos. de resto, desenvol 

veu-se co. certa regularidade, a nao ser durante a época das 

chuvas (principalmente dezembro. janeiro e fevereiro). quando 

quedas de algumas pontes tornavam impossíveis visitas de supeE 

viaão e quando a afluência aos postos rurais diminuía, princi 

pal.ente por parte de não residentes (esse fenÔ.eno observa-se 

também na Unidade Mista de Porto Nacional). As visitas de su 

perviaão se fizeram tambem com certa regularidade. geralmente 

constando de enfermeira, medico (ou doutorando estagiário), 

que realizava as consultas, e frequente.ente u. membro do Con 

selbo Técnico Administrativo. Havia dificuldades relacionadas 

i irregularidade do transporte (afretado na praça de Porto Na 

cional e financiadO pela Prefeitura Municipal), i disponibil! 

dade de medicamentos, mas. o maior proble.a foi. nao disponi 

bilidade de vacinas, àqueia época escassas, inclusive para a 

Unidade Mista. Alguns resultados obtidos no programa de imuni 

zaçóes, apesar desse fato, o foram com a colaboração de alunas 

da Escola de Auxiliares de Enfermagem que. havendo disponibili 

dade de vacina, incursionavaa pelos postoa rurais imunizandoas 

populações alvo. O serviço sofria taabe. com a disponibilida 

de variável de recursos na pequena prefeitura do Município e, 

secundariamente, com inevitáveis injunções político - eleitora 



36 

is, apesar do que se manteve o funcionamento regular dos servi 

ços no período de que trata o presente tr : ~alho. 

o sistema de informações se baseava no preenchimento, 

pelo atendente rural, de mapa (único) de trabalho diário, onde 

figuravam de forma resumida todas as ações desse servidor (An~ 

xo F). Alem deste, o único documento preenchido pela atendente 

rural era a ficha indi;idual para cada pessoa atendida - mode 

lo semelhante ao da Fundação SESP (Ane x o C). A partir dos ma 

pas diários de trabalho, eram produzidos relatórios trimes 

trais de cada posto e do conjunto dos mesmos, a nível da secre 

taria do serviço, em Porto Nacional. Esses relatórios eram a 

nalisados pela enfermeira e pelo medico e levados a discussão 

na reunião do Conselho Tecnico Administrativo, de onde surgiam 

sugestões visando ã melhoria da qualidade do serviço. 

A produção geral dos serviços para os dois primeiros , 
anos de funcionamento pode ser apreciada na Tabela 2. Chamamos 

a atenção para a pequena produção de vacinações, já explicada. 

Devido ao fato de os postos não terem tido funcionamento pe~ 

feitamente regular, por causa de ferias, viagens do atendente 

i sede do MunicipLo e das ocorrincias já mencionadas em Silva 

nópolis, a tabela 2 não dá senão uma ideia global da produção 

de serviços. Ao estudarmos essa produção por posto rural e por 

período de funcionamento, verificamos que a media de atendimen 

tos; por posto e por dia útil, foi de 9,2 para esses dois a 

nos. Desses atendimentos, em media, 34,4% foram prestados a 

não-residentes no lugarej~ trabalhado. A frequincia de visitas 

domiciliárias por dia útil durante esses dois anos foi de 2,0. 

A media de medicação ministrada por dia útil foi de 5,2, sendo 

desta 75,0% por via oral, 20,8% por via intramuscular e 4,2% 

por via endovenosa. O numero medio de consultas por visita me 

dica foi de 41,3% e o numero medio de visitas de supervisão 

por posto e por mis foi de 1,0. Afora a consideração desses da 

dos medios, importa destacar algumas tendências: por exemplo, 

o numero de visitas domiciliárias que caiu para 1,0 e 1,2 por 

dia útil, no terceiro e quarto trimestres de funcionamento dos 

postos, teve Sua frequincia reposta a 2,1 e ate 2,6 nos trimes 

tres subsequentes por intervenção direta da supervisão; alguns 

atendentes, devido i pritica anterior de ' ! ~nfermagem'l desvincu 

lada de instituições, favoreciam a administração de medicação 

d . . di · 1 - . 217, 1"\, 175 en ovenosa, mUlto apreCia a pe as popu açoes ruraiS, 

tal prática, no entanto, era desestimulada por ocasião das vi 
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sitas de supervisão, tendo se conseguido limitar essa distor 

çÃo. O número de consultas por visita médi a caiu progressiv~ 

mente de um máximo de 79,3 no primeiro trimestre para 19,8 no 

último trimestre desse biênio levando ã impressão de um melhor 

critério seletivo no agendamento dos doentes, pelo atendente, 

para serem vistos pelo médico. De uma forma geral, eram vistas 

todas as gestantes (sempre menos de uma dezena), algumas crian 

ças com problemas de desenvolvimento e outros, e alguns adul 

tos. A consulta médica era, no entanto, um momento de afirma 

ção do prestígio do atendente diante da comunidade, já que es 

ta assistia ã troca de informações entre o atendente e o médi 

co. Não raro o médico atendia propositadamente a uma certa pr~ 

porção de uma, por assim dizer, "demanda polItica", prestigia~ 

do o atendente.18~ Com o correr do tempo, ao que tudo indica, 

os critérios de encaminhamento ã consulta foram se tornando 

mais racionais. Quanto ao encaminhamento imediato de doentes ã 
Unidade Mista, ainda que dificultado pela pequena disponibili 

dade de transporte (à exceção de Silvanopolis que contava com 

ônibus diário para Porto Nacional), não chegou a uma dezena de 

casos por posto por ano, nos dois anos estudados. As visitas 

de supervisão revelaram também que, de uma forma geral, os a 

tera 

se de 

tendentes utilizavam frequente e adequadamente o manual 

pêutico de decisão-programada. Um problema sério com que 

frontou o serviço foi a dificuldade de obtenção de água 

vel de boa qualidade, especialmente em Canela e Taquaruçu. 

pot~ 

De 

forma irregular, de acordo COm a disponibilidade do produto 

quim{co, e~.e problema ' foi contornado pelo fornecimento de hi 

poclorito de sódio em pastilhas, proveniente da Companhia Est~ 
, 

dual de Saneamento - SANEAGO. A falta de certos equipamentos, 

comO balança infantil, impediu a realização de pesagem em aI 

guns postos por algum tempo. Sob demanda da comunidade, reali 

zou-se ciclo de palestras sobre limitação da natalidad~ a 13 

senhoras interessadas no povoado de Taquaruçu. H~uve ainda um 

surto de infestação por pulgas nesta localidade e o Serviço de 

Saúde conseguiu Aldrin para combaté-Io, o que foi feito com 

muito sucesso (março de 1973). 

Uma estimativa de custos para os serviços, realizada 

em 1972, que inflacionamos para cruzeiros de 1978, cOm a fina 

lidade de dar uma idéia mais atual de sua dimensão, revelou 

que o custo médio das instalações físicas se situava em torno 
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de Cr' 68 .i1 (VS, 3 310)* • O do eq.ip .. ento. e. torno d. 

Cr' 63.000 (US' 2 900). A .. n.t.nçio. incidindo o .alirio do 

.tend.nte. ..lario do pes.oal fizo • nEvei c.ntral (enf.rmeir. 

e auzili.r de e.critôrio). desp •••• d. viaa •• ; hora. d. 

.eira .up.rvisora e horas do .édico (ap.nas não inclui a. 

eDfer 

d.s -
pe.a. co. o. e.taciirio ••••• por .e ••••• t.ndi •• no lu.ar do 

médico. dur.nt. aa .ia,en.). e d •• pesa. co •• edica.entos. .o~ 

tava .m .'dia • Cr$ 9 281 (US$ 422) por po.to e por mê., o que 

corr •• pond.ria • Cr$ 248 (US$ 19.45) por dia útil. .e .... 
terao •• face ã produção •• dia de •• r.iço.. a cOD.ulta 

de at.nde.t. fica.... Cr' 23.00 (US' 1.06) • • .i.i
ta do.icili.r •• Cr$ 107.00 (US$ 4.9). P.ra u •• id.ia d. co.p! 

ração. o cuato d. con.ulta .édica na Unidade Mist. de Porto N! 

cion.l • 'poc. ( •• cru.eiro. de 1978) .r. d. Cr$ 7.50. I aec.! 

airio que •• di.a .u. oa s.rviçoa aa Vnid.d. Mi.ta de Porto W! 

•• dicoa 

tr.balh.va •• xclu.ivam.nt. par. o Eatado e aC.ndi •• a ua DÚ •• 

ro muito al;'and. d. doentea (36 800 con.ultaa· •• 1971. r •• liz.~ 

do 9.1 con.olta. por hora d. trabalho). Do cu.to d.~anoteação 

do po.to rural, 11.41 corr •• poadi .. ao •• lirio do .t.nd.at •• 

S.71 ao co.to d •• via •• aa de sup.rviaão (tran.port.). 37.21 .0 

pea,o.l de apoio, dir.çio e auperviiio • 4S i 6! aOI medicame! 

to •• (Hu ••• tudo •• p10 na Gu.t ••• la2oz o. cu.to. do •• edic •• ea 

toa. checava •• r.pr •••• t.r 701 do valor do at.adi •• nto p.lo .~ 

xiliar). Pode.o. a.si. aupor .oe. c.so o •• edic ••• ntos pode! 

a •••• r fi_nciadoa p.10 nlvel fed.r.l (CEME). aa de.p.... da 

Prefeitura c.iriam p.1a metade. I nece.airio fri.ar que.. ho 

ras do .édico e da enfer.ei·ra .up.rvi.ora aão er •• r_nerada. 

de f.to. p.rticipaado 00 cilculo apeDa. para .feito de co.t.a 

.ento. E •••• dado. co.p.ra.-.e f.vor ••• l.eDt. co. o. da VeDe 

&uel.17 \ onde o rendi •• nto da conaulCa .ra de apenai 1,2 con 

aulta~ por atead.nte. por dia útil. e o cu.to d. US' 3.4 por 

con.ulta. ..ndo (**) .. i. el.v.do. do .oe oa d. o.tr.. .sper! 

iacia. a.cio_i. co.o • d. P.r.ib.··. onde o ~uato .édio d. 

atividade r.a1i.ada por dia era d. Cr$ 5,26 ~e 1974 (Cr$ 18.80 

de 1978). ~.10 ~eD08. no caao de Pbrto Nacional verificamoanio 

.er tão .c.rt.da a afir.ativa de .ue o. .er.iço. rurais .ão 

.. i~o b.rato. (40 • 100 ve •••• e.oa do .ue o. doa ce.tro. de 

* fator de conve~.ão utilizado US' 1 • Cr$ 22,00 

** aproai .. d •• eate i, •• i •• 0. da Ga.te.al. lla 



39 

saúde - OMS 286 na África, Fendall 92). Parece mais procedente a 

afirmativa dos que os consideram dispendic os quando calcula 

dos "per capita" 30. Il bem verdade que não e fácil comparar cus 

tos to pois as metodologias diferem muito. No caso da que uSa 

mos nas presentes estimativas, estão incluídas todas as desp~ 

sas detectáveis de manutenção: diretas e indiretas. Baseando-

nos em custos estimados _ do PIASS 31, para 1978 - Cr$ 100 mil p~ 

ra a instal~ção e Cr$ 40 mil para manutenção anual, 

considerar os custos de instalação de Porto Nacional 

podemos 

razoave 

is (Cr$ 111 mil), maS elevados oS relativos ã manutenção (cr$ 

132 mil). Certamente esse custo elevado de manutenção se rela 

ciona ã necessidade da existência de uma estrutura central p~ 

ra a operação de apenas 4 postos (ã época). Por outro lado, os 

benefIcios para a população podem perfeitamente justificar es 

ses custos. 

Dentro de uma serie de situações, os representantes 

do sistema informal de saúde têm sido utilizados com sucesso. 

Tal e o caso das parteiras leigas no trabalho da Fundação SESP 

e tambem de Porto Nacional; das Dal' 231, 223 e dos Sl.' stemas ' ur 
"Y -

veda e Unani da lndía 7, 11, 23 9, 122 se bem que em alguns caSOS 

em atividades específicas como planejammento familiar 2l " l3,dos 

curandeiros Yoruba na Nigeria," no Kenia 251, sendo sua utiliza 

ção ventilada e mesmo recomendada em trabalhos da OMS la9 'l90' 2 

No Brasil, em Pernambuco,lo6 tem-se notícia de que 77% da pop~ 

lação de certas comunidades rurais utilizam o "rezador". A ex 

periência do trabalho de Porto Nacional entretanto e negativa 

quanto a esse aspecto. Os dois atendentes de Silvanópolis que 

exerciam atividades no sistema informal não pareceram mudar de 

comportamento, funcionando o posto rural, ao que tudo indica 

como elemento de validação de sua prática tradicional. Mesmo 

a atendente de Taquaruçu, cOm alguma experiência de "enferma -

gemi' no passado 9 apenas COm muita insistência da supervisão 

passou a ministrar menos injeções endovenos3s - sem dúvida um 

remanescente de suas práticas anteriores. Aliás, um dos objet! 

vos lembrados como dos mais importantes no treinamento dos au 

xiliares tem sido a mudança de atitudes mais do que propriame~ 

te a aquisição de conhecimentos (Hoff l23 , 1969). 

Em setembro de 1973,criaram-se nos lugarejos atendi 

dos Conselhos Comunitários, cuja principal finalidade era a de 

implementar as atividade s de educação e m saúde e garantir o 

envolvimento da cornunidade 9 inclusive no aspecto financeiro 
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quando necessário. 

Quando foi necessária a substituição da atendente de 

Taquaruçu, por motivo de saúde, membros do Conselho Tecnico Ad 

ministracivo fizeram uma viagem ate a localidade (janeiro de 

1974) para verificar a situação "in loco", tendo decidido pela 

conveniência da substituição. Em março de 1974 realizou-se no 

vo curso para atendenteà visando ã substituição daqueles que 

já nao podiam exercer adequadamente suas funções. 

Após o período correspondente ao estudo, que e obj~ 

to do presente trabalho, o Serviço de Saúde Rural do Município 

de Porto Nacional passou por diversas vicissitudes, quer lig~ 

das a injunções políticas locais (suspensão do apoio financei 

ro municipal devido ao emprego desses recursoS em atividades p~ 

líticamente mais rentáveis em períodos eleitorais) quer relac! 

vas a enchentes no Rio Tocantins, atingindo principalmente lp~ 

eiras, a exemplo do que ocorreu no ano de 1977, quando o vila 

rejo foi praticamente destruído. Apesar desses fatos, as ativi 

dades de expansão de cobertura, dos serviços da Unidade Mista 

de Porto Nacional prosseguiram, tendo-se inclusive optado, em 

comunidades mais populosas, pela utilização de au~iliares de 

enfermagem. Em especial,hã um trabalho de avaliação de uma uni 

dade desse tipo em município vizinho a Porto Nacional - Brej! 

nho de Nazarê (Pereira da Silva,206 1976 ). Nesta comunidade, se 

de de município, com 1 100 habitantes (população total 7 848 em 

1975) funciona desde 1974 uma unidade tipo "c" operada por uma 

auxiliar de enfermagem, um atendente e um servente. A pequena . . 
planta física foi construída pela prefeitura local e o serven 

te também é remunerado por esta, sendo a auxiliar de enferma 

gem e o atendente remunerados pela OSEGO. Antes do início da 

operação do serviço, foi realizado um inquérito sanitario nos 

moldes do que constitui o objeto deste trabalho. são operados 

OS serviços básicos de assistência ã gestante, crianças e adul 

tOB, controle de doenças transmissíveis, saneamento do meio, 

vacinação e educação em saúde, sendo utilizado o manual terapê~ 

tico semelhante ao que descrevemos neste trabalho. Durante os 

anos de 1974 e 1975 foram encaminhados ã Unidade Mista de Por 

to Nacional (distante 42 km ao norte, na outra margem do rio) 

respectivamente 17 ·e 24 casos dos 6052 e 7160 comparecimentos 

ã Unidade. A cobertura de vacinação em menores de 5 anos (DTP, 

Sabin, AV, AS e BCG) foi de 84% para o total das crianças des 

se grupo etário e de 85,8% em relação ao total dos inscritos na 
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Unidade. A cobertura do seguimento das gestantes foi de 93%. O 

coeficiente de mortalidade infantil foi de 66 por mil nasci 

dos vivos em 1'75 e o de mortalidade materna foi nulo. Ap5s a 

operaçio da Unidade, a proporçio de domic[lio~ com fossas Se 

eas aumentou de 45% (197]) para 87% (maio de 1976). 
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IV. METODOLOGIA 

A ideia inicial que presidiu o trabalho foi a realiza 

çao de um modelo quase-experimental, onde se pudessem efetuar ob 

servaçoes '~antes" em tris comunidadr1, instalar postos rurais em 

duas delas e deixar que uma permanecesse como testemunho. 

Tal modelo somente não se caracteriza como experime~ 

tal pelo fato de não se tratar de escolha aleatória do grupo ou 

grupos a serem submetidos ao estudo, da eleição entre aqueles 

que receberão o "tratamento" e os que permanecerao como testemu 

nhos e ainda devido ã impossibilidade de um perfeito controle do 

observador sobre o "experimento". (llachmias.11 ' 1976; Campbell,5 '1963) 

Dentro da formulação inicial, o modelo proposto para 

o trabalho seria o seguinte (utilizando a notação dos autores ci 

tados): 

Pre-teste Intervenção Pós-teste 

Grupo experimental 
(2 comunidades) 

Grupo cuntrole 
(1 comunidade) 

x 

Onde O sao os diversos inquéritos realizados e 
n 

X e a intervenção ("tratamento") realizada, 

no caso, a operação de posto rural • 

. No caso da formulação inicia l , as comunidades de Gane 

la e Ipoeiras participariam do grupo experimental, permanecendo 

Taquaruçu como comunidade testemunho, o que vale dizer que nas 

duas primeiras seriam instalados postos rurais e na última se 

riam apenas realizados os inqueritos antes e depois. 

As populações estudadas constituíam a totalidade das 

comunidades em questão. Desta forma, não poderiam, como comenta 

remos adiante, a rigor, ser consideradas como amostras e muito 

menos aleatórias. A alocação da variãre1 ou fator independente, 

que seria a operação de posto rural, poderia realizar-se de for 

ma aleatória, o que caracterizaria o modelo proposto como quase

experimental. 

Tal modelo, no entanto, nao pôde ser levado a efeito 

devido ao fato de que a comunidade testemunho (Taquaruçu), tendo 

sido submetida ao inquérito inicial, alertada para o que se rea 
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lizava nos outros distritos - especialmente Canela que lhe e 

bastante próxima (vide mapa, figo 2) - pap~ou a reivindicar a 

instalação de um posto com atendente rural. Este fato, aliado 

ã disponibilidade de recursos materiais por parte de agência i~ 

ternacional coparticipante do programa, fizerám com que a Pre 

feitura Municipal não pudesse negar a instalação de um posto 

tambem ã última comunidade. Essas circunstâncias se prendem,por 

outro lado, ã realidad~ de que não se tratou de montar um mode 

lo puramente de pesquisa e sim de avaliar a operação de servi 

ços de saúde em condições normais de funcionamento, particula~ 

mente a caracterização do impacto produzido por tais serviços 

nas comunidades trabalhadas. Desta forma o modelo perde em ri 

gor científico para ganhar em autenticidade e, quiçá, em repr~ 

dutibilidade, face às condições rotineiras que enfrentou. 

Diante da impossibilidade de colocar em pratica o mo 

delo quase-experimental como planejado, optamos por tomar uma 

outra comunidade, Silvanópolis, como testemunho, submetendo-a a 

inquerito somente depois, já que havia passado a oportunidade 

de realizá~lo antes. O fato da escolha nao aleatória dessa nova 

comunidade-testemunho não estaria muito em choque com a metodo 

logia empregada (modelo quase-experimental); o fato de foe reali 

zar apenas 

modelo, já , 

o segundo inquerito tambem não afetaria gravemente o 

que alguns autores, em modelos experimentais, exal 

tam as virtudes do desenho com testes apenas "a posteriori" no 

testemunho, ja que neste modelo o que se perde no conhecimento 

do individuo (no caso comunidade) "antes", e compensado pelo fa 

to de se estar evitando os efeitos intrínsecos do inquerito so 

bre este testemunho. No entanto, no modelo experimental esse 

desconhecimento "antes" e compensado perfeitamente pela escolha 

aleatória do testemunho. Essas imperfeições do modelo. parte re 

lacionadas aos grupos sendo· estudados (comunidades) e parte a ~ 

contecimentos circunstanciais já mencionados, seriam grandeme~ 

te ~liviadas se pudessemos, no decorrer da anilise dos inqu;r! 

tos. concluir pela elevada similitude das comunidades "antes" 

e ainda, destas com a comunidade-testemunho. Estas ultimas con 

dições foram em parte satisfeitas. conforme comentaremos no ca 

pituIo dedicado à discussão. 

Utilizando uma vez mais a notaçao dos autores meneio 

nados. podemos figurar o modelo efetivamente utilizado, da se 

guinte forma: 
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Pré-teste Intervenção Pós-teste 

Grupo experimental 
(3 comunidades) 

Grupo controle 
(1 comunidade) 

x 

Conforme mencionado nos objetivos do presente traba 

lho, planejou-se a aferição dos efeitos da açao dos postos ru 

rais sobre a comunidade, por intermédio de mudanças 

em três aspectos: 

observadas 

Indicadores de Saúde: Consideramos conveniente a mensura 

çao de indicadores de saúde, por se tratar de recurso clássico 

na aferição de níveis de saúde de comunidades. No entanto, de 

pronto compreendemos que face a populações de dimensões tao 

limitadas, dificilmente qualquer dos indicadores habituais p~ 

der-se-ia mostrar-se significativo. Além disso, consideramos o 

período entre os dois inquéritos (cerca de 1 ano e seis 

demasiadamente curto para que as açoes, ainda que bem 

meses) 

sucedi 

das, pudessem mostrar resultados apreciáveis quanto à sua repe~ 

cus são sobre os indicadores de saúde. 

Informação com relação ã Saúde: Na avaliação deste aspe~ 

to, face aos tipos de problemas de saúde mais frequentes e as a 

ções programadas para desenvolvimento pelo atendente rural, fo 

ram eleitos quatro campos de conhecimento com relação ã saúde: 

causalidade das doenças mais comuns, valor nutricional dos ali 

mentos, cuidados com relação ã puérpera e práticas de higiene 

corporal. Optou-se pela ênfase na avaliação do nível de informa 

ção ou de conhecimento mais do que de atitudes decorrentes des 

se conhecimento, por dificuldades metodológicas que adiante ex 

poremos e ainda por entender que algumas variáveis obtidas a 

partir do inquérito (modificações na disposição de dejetos, no 

abastecimento de água, plantio de hortas, padrão de utilização 

do serviço) poderiam, em parte, traduzir açoes que seriam a re 

sultante final do processo conhecimentos ~ atitudes ~ práticas 

(Marcondes,ISO, 161). A transformação dos dados do questjonario 

em aberto para um sistema de pontos ou notas (tlscoresTl) sera oh 

jeto de comentário adiante. 

Qualidade da Habitação: Ao tentar aferir a qualidade da ha 

bitação, defrontamo-nos com problemas relativos ã definição de 
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habitação adequada para aa populações trabBlhadas. Certamente, 

se optássemos por adotar os conceitoa vigentes em códigoa de o 

braa ou mesao os conceitos arquitetônicos e urbanisticos mais 

benevolentes, os padrões encontrados estaria~ uniformemente a 

baixo dos padrões compatíveis com os níveis mínimos de aceitabi 

lidade. Na literatura encontramos alguns mitodos "objetivos" de 

aferição de qualidade de habitação rural (Gremliza, l15 l96Si 80, H 

1967) • No entanto, tais metodologias não deixam de pecar 

certo viés cultural, ã medida em que envolvem um conceito de 

por 

ha 

bitação padronizado. quando de fato tal conceito sofre ampla va 

riação nas diversas culturas e subculturas. Buscando evitar es 

se inconveniente, ativemo-nos a uma avaliação da babita.ção rela 

cionada estritamente i promoção da sa;de e .i prevenção das pri~ 

cipais afecções vigentes na região. Tal padrão habitacional tam 

bem contém, evidentemente, um viis cul tural, somente que agora pr!, 

tendemos tê-lo claramente definido. Conforme verificaremos a 

diante, uma habitação que tivesse obtido uma nota ("score") ma 

xima, segundo os criterioa utilizados, provavelmente ainda est~ 

ria longe ~e se constituir numa residência de bom padrão, mesmo 

para os juízes mais benevolentes. 

A ORCA~IZAÇlo DO INQU!RITO 

o inquérito foi . desenvolvido a partir de virias exp!, 

riências anteriores na comunidade de Porto Nacional. Foi dada 

especial ênfase i sua clareza e ao emprego adequado e oportuno 

de expressões regionais para que fosse facilmente acessLvel não 

somente i· população alvo, mas tambem ao entrevistador que era o 

próprio atendente rural. Sempre que Passivel utilizaram-se que~ 

tões fechadas. deixando em aberto apenas aquelas cuja riqueza 

de alternativas significantes não pudesse ser antecipa~a. Tal 

foi o caso das informações com relação ã sa;de, ~numeração de 

lIderes, programas de ridio preferidos, not~çias consideradas 

relevantes e poucas outras mais. Os atendentes foram treinados 

para sua aplicação e o inquérito foi testado na periferia de 

Porto ~acional. habitada por populações com proveniência recen 

te da zona rural do norte do Estado. sendo a acurácia de seu 

preenchimento considerada satisfatória. 

Passamos a descrever os pontos principais do formulá 

rio aplicado (Anexo R): 

Logo apos a inscrição do local e data do inquérito, 
• 

iniciava-se um campo denominado "Composiçi6 e Estrutura da Fami 
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lia".Este campo era constitu[do pelo nome de cada componente, 

sua posição com relação ao chefe da fam[lia (mãe, filha, sobri 

nho ••• agregado), sexo, idade (data d~ nascimento), ocupaçao, 

escolaridade, local de nascimento, procedência, tempo na local i 

dade, existência de pessoas da familia que se mudaram da loca l i 

dade no ano anterior, e ainda as vacinas recebidas por cada mem 

bro da familia. Esse ~ampo era enc~rrado por um espaço em aber 

to para registro das causas da procura e abandono do local. 

"Habitação". Neste campo eram colhidas informaç~es 

sobre as condições da habitação no referente à qualidade das p~ 

redes, disponibilidade de água, condições do teto, destino do 

lixo, sanitários, números de cômodos e de quartos na casa. Alem 

disso pretendia-se estimar a área construida, e ainda a propri~ 

dade da habitação e o aproveitamento do quintal. 

"Saúde". Eram colhidas, neste campo, informações so 

bre a presença ou ausência de gestantes na casa. Caso 

indagava-se a época da gestação, presença ou ausência 

positivo, 

de imuni 

zações e pré-natal. A pergunta era repetida" com referência a 

gestantes do ano anterior que já haviam dado ã luz ou abortado. 

Neste caso, alem 

das informações 

das indagações da questão anterior, eram colhi 

sobre a criança (viva, morta, aborto) e sobre 

a existência de registro do fato em cartório. A segunda questão 

deste campo dizia respeito à ocorrência de óbito no domic[lio 

do entrevistado nos últimos 12 meses; caso positivo, o nome, 1 

dade, assistência utilizada e a existência ou nao de atestado 

de óbito. Nesta questão insistia-se a respeito de mortes infan 

tis ("nem criança pequena"?) considerando o valor social relati 

vamente baixo do lactente na região e, portanto, a possibilida 

de de omissão do dado. este campo prosseguia indagando o tipo 

de assistência de saúde utilizado pelas gestantes e pela popul~ 

çao em geral. Essa discriminação se explica pelo fato da gest~ 

çao nio poder ser confundida com doença e pelo interesse em co 

nhecer o padrio de utilização de serviços por esse grupo priori 

tário no atendimento ã saúde. A alternativa "pessoas amigas"pe.!. 

mitia que o informante fizesse referência ao curandeiro, reza 

dor ou outro tipo de representante do sistema informal de sau 

de, sem receio de sanç~es au restriç~es de qualquer 

sançoes, de fato, nunca foram regra na história dos 

saúde em Porto Nacional). Este campo prosseguia com 

tipo (tais 

serviços de 

"Informa 

çoes com relação i Saúde". Ao se buscar colher informações 80 

bre este aspecto, elegeram-se três afecções ou grupos de afec 

ções particularmente freqUentes e importantes na região: Vermi 
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nose("vermes"), titano umbilical("mal dos sete dias") malária 

("lIIaleita") e subnutrição proteico-energitic~ na infância ("cria.!! 

ça magrinha"). Conforme já comentamos, o enfoque das indagaç;es 

sobre esses aspectos se prendeu às informações de posse do en 

trevistado e não propriamente a atitudes com relação ã saúde/ 

doença, por razões que comentaremos adiante. Colheram-se ainda 

informações sobre a idade e causa do desmame, valor nutritivo 

dos alimentos("alimentos melhores para a sa~de"). Ainda no rela 

tivo a tabus, foram colhidas informações sobre alimentos e ati 

vidades vedados à puirpera, já que a equipe identificava estes 

tabus, na região, como um fator impediente da correta condução 

desse período fisiológico. Pesquisou-se ainda a respeito das 

práticas de refeição da família (reunida ou em separado), pr~ 

sença de deficientes físicos ou mentais, incluindo-se alcoolis 

mO e os hábitos de fumar, aspirar (rapi) e mascar fumo; estes 

dois últimos, usos tradicionais na região. 

"Trabalho". o quarto campo iniciava-se com o levan 

tamento das pessoas produtivas na habitação e sua renda aproxi 

mada (em sacos de grãos), já que numa economia não-monetária c~ 

mo a das comunidades estudadas, seria impossível uma aproxima - -
ção monetária do tema. A seguir era feita uma indagação ares 

peito do relacionamento com a terra trabalhada. Neste ponto con 

sideramos conveniente observar que, como a existência de títu 

108 de propriedade i antes uma exceção do que regra na região, 

a resposta a esta indagação traduzia uma atitude subjetiva do 

entrevistado com relação ã terra que ocupava. Neste sentido, te 

remos a oportunidsde de discutir em outro ponto deste trabalho 

a diferença entre "agregado" e "proprietirio". A seguir há uma 

sirie de indagações a respeito da produção, dificuldades encon 

tradas e outros parâllletros da atividade agropecuária. Face 
, 
a 

grande diversidade de respostas ao ítem relativo ã produção, 

por razão de simplicidsde utilizamos a produção anual de sacos 

de arroz e o tamanho, em número de cabeças, do rebanho bovino 

COIllO indicadores indiretos de renda. ou lIIelhor, de "riqueza".ji 

que por vezes UIII rebanho bovino de certo porte tinha um dinami~ 

mo tão baixo que dificilmente se poderia relacionar o número de 

cabeças com a renda real de seu possuidor. 

"Relaçies de vizinhança". Neste campo procurou-se 

indagar a respeito dos hábitos de relacionamento social da comu 

nidade, bem como a periodicidade de viagem para fora da locali 

dade. Alim disso, pesquisou-se o modo pelo qual as famílias to 

mavam conhecimento de nocícias, posse de rádio, e utilização 
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do rádio como meio de comunicação com o mu~do exterior ã locali 

dade. Finalmente, indagava-se da disposição do entrevistado em 

permanecer ou nao na comunidade, bem como as razões reveladas 

para tal disposição. Esta ~ltima questão visava a informar so 

bre a abertura ou fechamento da comunidade em relação ao meio 

exterior e ainda o grau de atração que a mesma exercia sobre 08 

seus moradores. 

A tabela 3 mostra, ã epoca da realização, o múmero 

de unidades familiares participantes (correspondendo a 100~ das 

famílias dos povoados) e a população residente ã data. A tabela 

4 mostra as famílias que participaram de ambos ou de apenas um 

dos inquéritos (por razões de mudança, já que não hóuve recu 

aas) • 

Os dados do inquérito foram codificados, transferi 

dos para cartões perfurados e processados segundo o "pacote" de 

programas (SPSS("Statistical Package for the Social Sciences" -

Nie182 , 1975) no computador do Núcleo de Computação Eletrônica 

da UFRJ - Rio de Janeiro, utilizando os programas CONDESCRIPTlVE 

para as variáreis contínuas e FREQUENCIES para as variáveis cat~ 

góricas (discretas). 

Optou-se por uma abordagem estatística apenas descri 

tiva pelo fato de, a rigor, não se tratar de amostras e sim de 

populações inteiras a serem trabalhadas. Uma exceção foi feita 

para o caso das diferenças antes/depois das notas ("scores") r~ 

lativas ã qualidade de habitação (e nas variáveis componentes 

desta) e ao conhecimento com relação ã sa~de, nas quais foram 

utilizados métodos não paramétricos num ensaio de se tratar,ne~ 

te caso e criticamente, as comunidades como amostras de um uni 

verso hipotético - aquele envolvendo a população rural não dis 

persa (agregada) dos municrpios do norte de Goiãs. Neste caso, 

em nao se tratando de amostras aleatórias e em nao se podendo 

assumir a distribuição normal para as variáveis (notas a respei 

to da qualidade de habitação e conhecimento com relação ã Sau 

de), optamos pela utilização de métodos não parametricos. Den 

tre estes, em se tratando de exame de um mesmo elemento (no ca 

so, família) em dois momentos "antes" e "depois", elegemos o 

teste deWilcoxon para o caso das notas (variáveis contínuas) e 

o de MacNemar para o caso das variáveis discretas componentes 

da nota de qual idade de hab i tação (DEJETOS 2. ÃGUA2, PAREDES. FIl:

TRO, TETO, LIXO). Estas foram recodificadas de molde a se cona 

tituirem em uma dicotomia: O - solução inadequada e I - solução 

adequada. (Conover17D, 1971). 
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Os dados do inquérito geraram 96 variáveis que foram 

selecionadas e por vezes agregadas na constituiçio d~ 8 variá 

veis relativas aos aspectos econômicos: Propriedade da Terra, 

Propriedade da Habitação, Número de Cômodos, . NÍlmero de Quartos, 

Dependência de Atividades Agrícolas, População Economicamente 

Ativa, Produção de Arroz, e Posse de Bovinos; 14 variáveis ou a 

gregados de variáveis , relativos a a pectos sociais: Analfabeti~ 

mo, População Estudantil, Escolaridade do Chefe da Família, Lo 

cal de Nascimento do Chefe da Família, Procedência do Chefe da 

Família, Meios de Informação, Propriedade de Rádio, Tempo de Re 

sidência no Local (resultante da agregação de duas variáveis: 

Pessoas que 

dente há 10 

Fixaram Residência no Ano Anterior e População Resi 

Anos e Mais), Motivo da Procura do Local, 

de Populacional (analisada em conjunto com Motivo de 

Mobilida 

Abandono 

do Local), Expectativa de Permanência no Local (analisada junt~ 

mente com Motivo para a Permanência ou Desejo de Abandono do Lo 

cal), Periodicidade de Viagem, Hábitos com Relação ao Fumo (an~ 

lisando conjunto . -em as varlaveis: Pessoas que Fumam, Pessoas que 

Aspiram Fumo e Pessoas que Mascam Fumo) e Uso do Quintal. No re 

lativo aos aspectos específicos de saúde, foram geradas 18 va 
. - . - Natalidade, Fertilidade, rlaveis ou agregados de varl.aveis: Mor 

tal idade Geral, Mortalidade Infantil, Natimortalidade, Utiliza 

çao de Serviços por parte da Gestante, Utilização de Serviços 

por parte da População em Geral, Imunizações (analisando em con 

junto as variáveis: Vacinação Antitetânica de Gestantes, Vacina 

ção Antivariõlica de Crianças, Vacinação Tríplice de Crianças, 

Vacinaçã~ Sabin de Crianças, Vacinação Antivariõlica de Adul 

tos, Vacinação Antitetânica de Adultos), Idade do Desmame, Des 

tino dos Dejetos, Orig.em da Água de Abastecimento, Qualidade das 

paredes da Habitação, Posse de Filtro, Qualidade do Teto, Desti 

no do Lixo, Nota ("ecore") da Habitação, Nota da Informação 50 

bre a Saúde I (ISAODEl - ver definição a segu1r, Nota da Infor 

maçao sobre a Saúde 2 (ISAODE2). 

ATR·IBUIÇÃO DE NOTAS ("SCORES") RELATIVAS Ã HABITAÇÃO E Ã INFOR 

MAÇÃO COH RELAÇÃO Ã SAliDE 

Ao se planejar o processamento dos dados, sur~iu um 

problema particular referente i agregação dos dados relativos 

ã Habitação e ã Informação com Relação ã Saúde. 

INFORMAÇÃO CO~ RELAÇÃO Ã SAÚDE 

Quanto às respostas referentes ao NLvel de Informaç.ão COCl 
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Relação ã Saúde, buscou-se estabelecer um índice * que aferisse globalmen

te esse aspecto. Conforme já mencionamos, o inquérito fornecia respostas em 

aberto a respeito das informações relativas ã higiene pessoal. aI i 

mentos bons e maus para a saúde e causas de quatro dos princi 

pais agravos ã saúde na região (malária, tétano umbilical, ver 

minoses e subnutrição proteico-energetica na infância). Num pri 

meiro momento. ao se procurar trabalhar essas respostas como a 

titudes. buscou-se av~liar a possi~ilidade de ordená-las segu~ 

do uma escala. Para tanto. contou-se com a colaboração de 7 "jui 

zes", estudantes de p~s-graduação em ciincias sociais em são 

Paulo, que atribuiram notas, em cada caso, a cada um dos ítens, 

em 243 dos 348 questionários aplicados. As notas variavam de O 

a 5 e eram aplicadas segundo critérios que valorizavam (notas 

maiores) as respostas mais próximas aos conhecimentos atualmen 

te aceitos. Para fins de apuração utilizaram-se as medianas das 

notas obtidas. Buscando julgar se havia conveniincia na atribui 

ção de pesos aos diversos ítens constitutivos da nota final. u 

tilizou-se método escalogrãfico tipo Cuttman. segundo a tecni 

ca de Cornell em 100 dos 243 questionários que haviam recebido 

notas dos juízes. Os resultados obtidos acham-se resumidos na 

tabela 5. O coeficiente de reprodutibilidade encontrado - 0,975. 

está acima do limite convencionalmente aceito (0.90). sendo aI 

tamente sugestivo do ajustamento dos dados ao modelo de escala. 

Tal resultado permite supor um ordenamento progressivo do conhe 

cimento das populações estudadas, a partir de cuidados de higi~ 

ne. DO valor dos alimentos, causas das doenças e cuidados com a 

puerpera, em graus de dificuldade. Ou ainda, tal teste caracte

rizou u~a hierarquia ent~e os conceitos, de molde a que os 

entrevistados que mostravam um conhecimento adequado a respeito 

dos cuidados com a puérpera, em geral o demonstravam com rela 

çao as outras questões de hierarquia mais fácil, os que nao mo~ 

travam conhecimento adequado quanto a esta questão mas o demon~ 

travam com relação às causas de doenças, geralmente tambem "a

certavam" os conceitos relativos ao valor dos alimentos e ã hi

giene pessoal, e assim por diante. Destarte, pareceu coerente a 

atribuição de pesos em razão direta da "dificuldade", atribuin

do-se peso 1 para os cuidados de higiene. 2 para a informação so 

bre o valor dos alimentos, 3 para o conhecimento das causas das 

doenças e 4 para as concepções a respeito dos cuidados para com 

• índice; esta palavra e utilizada aqui com o significado de "me 

dida que combina o valor de diversas variáveis ou !tens numa 

medida composta" (Nielij~, 1975 - capo 26 p. 528) ou ainda co

mo "medida multidimensional resultante da agregação de variáveis 

unidimensionais ~s quais se atribuem pesos (Lener,so, 1972) • 
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a puerpera. O indice assim constituído, p~~a cada caso, tanto 

do inquérito "antes" como "depois", foi rotulado corno variável 

ISAÚDEl. Somente para a comunidade de Silvanópolis 

não foi possível aferir esta variável. 

(controle) 

Uma das preocupações que presidiram o processo de 

avaliação do impacto da operação dos postos rurais sobre as co 

munidades,foi, entretanto, o desenvolvimento de uma tecnica de 

aplicação simples que pudesse ser ampla e facilmente reproduzi:. 

da com a utilização intensiva de pessoal auxiliar, em projetos 

semelhantes. Por esta razão, ou seja, pelo fato da escalografia 

tipo Guttman exigir um grande número de juizes (no caso do pr~ 

sente trabalho, já simplificada nesse particular) e ainda por 

considerar que este tipo de tecnica seria mais adequado se esti 

vessemos trabalhando a nível de atitudes e nao de simples conh~ 

cimento, como nos pareceu mais conveniente no caso do presente 

trabalho, optamos por reavaliar quantitativamente aquelas res 

postas, ap;ora 

1976; Nie 18.2, 

. . . k (N h' 1 79 a p a r t 1 r deu m a e s c a 1 a t 1 P o L 1 e r t ac m1 as 

1975) conforme descreveremos a seguir. A variável 

assim construIda recebeu o rótulo da ISAÚDE2. A mesma 

estabelecimento de um índice 

metodolo 

relativo gia foi utilizada para o 

ã qualidade da habitação, rotulado como SCOREHAB. Assim, dentro 

desta segunda tecnica utilizada (escala tipo Likert), elaborou

se uma lista de criterios para a aferição de cada resposta aber 

ta e para a consolidação destas em duas notas (lIscores lf
); uma 

r~lativa ã qualidade da habitação e outra ao conhecimento com 

relação ã saúde. Neste caso, apenas os critérios foram submeti 

dos ao juizo de seis técnicos de saúde com experiência na re 

rião, tendo sido por eles aprovados. A aplicação das notas foi 

conduzida por um único examinador. 

Optou-se, nesta fase, por uma analise a nIvel de co 

nhecimento puro e simples, sem entrar no mérito das atitudes ã 

quele relacionadas, reconhecendo que o conhecimento não implica 

necessariamente na mudança de praticas. No entanto, pareceu-nos 

um indicador indireto do estabelecimento de condiç~es mInimas 

para as mudanças comportamentais necessárias ã elevação dos 

níveis de saúde da comunidade. De resto, mudanças no conhecimento 

de fatos relacionados ã saúde poderiam ser, com muita segura.!:. 

ça, atribuídos ã ação da atendente rural, dado o relativo isola 

menta das comunidades trabalhadas. A cada uma das areas indag~ 

das (cuidados de limpeza, valor nutritivo dos alimentos, causas 

das doenças e cuidados com a puerperal, fàram atribuídos nesta 

fase, pesos iguais. No referente aos cuidados com a limpeza, foi 
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questionado: "Quais os cuidados de limpeza principais para a 

boa saúde?" A escala de valores considerada para esta e para as 

outras questões relativas ã saúde ia de urr mínimo de 1 ponto p~ 

ra um grau de conhecimento bastante prejudicial a saúde; 2 

tos para um grau apenas prejudicial, 3 pontos para um grau 

conhecimento considerado indiferente a manutençao da saúde; 

p0E. 

de 

qu~ 

tro pontos quando favorável a saúde e cinco pontos quando muito 

favorável a saúde. Nesta questão em especial, consideramos co 

nhecimento muito favorável a saúde o da necessidade da lavagem 

das mãos antes das refeições e preparo dos alimentos, face a im 

portância das doenças de veiculação hídrica e alimentar; sim 

plesmente favorável seria o conhecimento da necessidade de lava 

gem de frutas e alimentos crus; indiferente, o 

cas de simples higiene corporal; prejudiciais, 

relativo a prát~ 

ã saúde, os co 

nhecimentos limitados apenas ã limpeza da casa e muito prejudiciais, 

aqueles relacionados tão somente ã limpeza do vestuário (lavar e passar ro.':'. 

pa). Estes dois últimos níveis podem parecer um tanto peculi~ 

res, mas devemos lembrar que a avaliação se prendeu a uma reali 

dade nosolôgica vigente na região e não ã apreciação do valor 

intrínseco de tais práticas. No relativo ao valor dos 

tos, foram feitas duas perguntas: - "Quais os alimentos 

alimen 

melho 

res para a saude?11 e - 11hã alimentos que fazem mal ã saude?lI. -No 

que concerne ã primeira questao foi considerado conhecimento mui 
to favorável (5 pontos) o reconhecimento dos principais alimen 

tos proteicos e vitamínicos acessíveis a população local; favo 

rãvel. o reconhecimento de proteínas nao animais, alguns alimen 

tos vitamínicos e hidratos de carbono; indiferente, o reconheci 

menta apenas de hidratos de 

çio de ~rimentos isolados, 

cârbono; desfavorável, a identifica 

de obtenção não fácil e de valor nu 

tricional relativamente baixo ou incompleto (ex: doces); final 

mente, muito desfavoravel, o reconhecimento de alimentos de mui 

to dificil obtenção na regiao, como 05 industrializados e de es 

casso valor nutritivo. Quanto ã existência de alimentos que fa 

zem mal a sa~de, foi considerado conhecimento muito favorável o 

de que não ha alimentos que façam mal a saúde; favorável o rel~ 

tivo a formas de preparo ou estado de conservaçao (alimentos mui 

to condimentados, alimentos "dormidos "); indiferente, o relati 

vo a alguns alimentos isolados sem maior valor nutritivo(ex: me 

lancia); desfavorável, o relativo ã enumeração de certa quanti 

da de de alimentos disponíveis e acessíveis a população e muito 

desfavorivel quando indigitados alimentos de elevado valor nu 

tritivo e acessíveis ã população (carne de porco, peixe de cou 

rOl etc.). No relativo às causas das doenças, foram considerados 

muito desfavoraveis aqueles conhecimentos que paradoxalmente ao 
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ao buscar evitar a doença em questão, indi 3vam ações que pude~ 

sem ocasioná-la ou agrava-la (ex: etiologia láctea para a desnu 

trição); desfavoráveis aqueles conhecimentos não relacionaveis 

ao agravamento da doença em questão, mas indotores de açoes co~ 

trarias ã promoção da saúde; os conhecimentos foram considera 

dos indiferentes, quando ~ão pareciam estar relacionados com a 

melhora ou piora da doença em quesldo (ex: tetano umbilical co 

mo doença do ar); foram considerados favor-áveis quando se rela 

cionavam a apenas um aspecto da doença questionada (ex: vermin~ 

se relacionada apenas ao habito de andar descalço) e, finalmen 

te, considerados muito favoráveis quando envolvendo aspectos 

fundamentais da afecção em questão ~elacionamento de verminose 

ao destino inadequado dos dejetos). No que diz respeito aos cuidados com 

a puerpera, foi considerada primeiramente a alimentação ("Quais 

ds alimentos e atividades proibidas para a mulher que deu a 

luz?").Foi considerada resposta muito desfavorável aquela envol 

vendo a sonegação ã puerpera de alimentos de elevado valor nu 

tricional (carne, leite, ovos, peixe); desfavorável, quando en , 
volvendo alguns hidratos de carbono ou alimentos industrializa 

dos e, portanto, pouco acessíveis; indiferente,quando envolven 

do um ou dois alimentos de valor alimentar relativamente pequ~ 

no (ex. apenas mamão ou melancia); favorável, quando envolvendo 

apenas certas formas de preparo ou estado de conservação (ex: a 

limentos condimentados ou "dormidos") e muito favorável quando 

não impunha qualquer restrição alimentar ã puerpera. No relati 

vo a atividades, foi considerada muito desfavorável a proibição 

do banho - ã gestante; desfavorável, a proibição de deambulação; 

indiferente, a proibição de pequenas atividades domesticas; fa 

voravel, a proibição de atividades domesticas pesadas (carregar 

peso) e muito favorável a proibição de atividades agrícolas (tra 

balho na roça). Esta classificação se prende ao fato de certos 

aspectos de tabus existentes na região representarem, por assim 

dizer, um direito social da puerpera e, embora nao respaldados 

em maior rigor científico, serem de manutenção aparentemente be 

nefica. 

Dentro dos critérios utilizados para a quantifica

çao da informaçio em relação i saúde, a nota "score" máxima de 

20 pontos seria obtida por um informante que demonstrasse conhe 

cimento da necessidade de lavagem das mãos antes das refeições, 

caracterizasse os principais alimentos proteicos e 
. ~. 

v1talD1.n1COS 

obteníveis na região como de importância para a saúde, nio ide~ 

tificasse alimentos nocivos i saúde, relacionasse a etiologia 

das veminoses ã disposição inadequada de dejetos; a do tetano 
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umbilical ã contaminação do umbigo da crian~a; a da malária ao 

mosquito transmissor e a da desnutrição ã insuficiência alime~ 

tar na infância. Com relação ã puerpera, não deveria identifi

car alimentos nocivos e apontar como atividades maleficas ãqu~ 

le estado os trabalhos rurais. Num outro extrémo obteria a me

ta ("score") mínima de 4 pontos um informante que apontasse c~ 

mo beneficos ã saúde apenas cuidado~ de limpeza do vestuário ou 

domestica; apontasse como alimentos melhores ã saúde aqueles 

de difícil obtenção na região e pouco nutritivos (ex: doces) e 

como maléficos, alimentos acessíveis e de alto valor nutritivo 

(ex: peixe e carne de porco). Quanto a etiologia das vermino -

ses, deveria apontar tal informante, por exemplo, alimentos 

acessíveis na regiao e de alto valor nutritivo (peixe, ovos); 

quanto à do tétano a falta de manipulação umbilical com práti

cas populares (teia de aranha, fumo etc.); no relativo ã malá

ria, deveria ser incriminada por 3xemplo, a borrifação de inse 

ticida no domicílio; quanto ã desnutrição, esperar-se-ia, nes

te caso, que a etiologia apontada envolvesse alimento's essen

ciais ã infância (ex: leite e ovos). Com respeito aos alimen -

tos proibidos ã puérpera, estariam enumerados alimentos acessí 

veis na região e de alto valor nutritivo (peixe, ovos, carne 

etc.) e quanto aos cuidados no puerpério, a proscriçao do ba

nho seria uma resposta compatível com esta nota mínima. 

QUALIDADE DA HABITAÇÃO 

Ao invés de encarar a qualidade da habitação face a 

um padrão fixo, optamos por uma avaliação com certo grau de 

subjetividade, que, no entanto, expressasse modificações nos 

fatores avaliados, nao somente diante do conhecimento cientifi 

co corrente, no domínio do pessoal de saúde trabalhando na 

área, mas também face a uma nosologia já observada na região 

por intermédio da experiência anterior (já com 4 anos, por oc~ 

sião do primeiro inquérito) na Unidade Mista de Porto Nacional. 

Nessa nosologia predominavam as doenças de veiculação hidricae 

alimentar, a desnutrição e algumas endemias, como a malária, 

as verminoses, tuberculose e hansenÍase, e uma perspectiva de 

que pudesse vir a assumir certa importância a doença de Chagas. 

Na constituição da nota ("Score") relativa ã qualid~ 

de da habitação, foi atribuído peso 3 para os ítens água e desti

no dos dejetos, em virtude de considerar-se a extrema importâ~ 

cia das doenças de veiculação hídrica e alimentar. A seguir, a 
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tribuiu-se peso 2 para a condição das paredes da habitação e a 

presença ou ausência de filtro no primeiro caso, devido ã im

portância de certos tipos de parede (barro e eventualmente ado 

be mal conservado) na disseminação da doença de Chagas, por 

se constituírem em criadouros de barbeiros, e.no segundo devi 

do a importância do filtro não prop. iamente na profilaxia das 

doenças de veiculação hídrica, mas como um indicador de certo 

cuidado com a água de consumo humano. Finalmente, 

ções do teto da habitação e da disposição de lixo 

as condi 

foi atribuí 

do peso 1, por se considerar que, embora esses dois aspectos 

possam ter influência na saúde dos moradores, nas condições 

climáticas e nosolõgicas existentes em Porto Nacional tal in

fluência não seria senão indireta, estando estes dois fatores 

mais relacionados ao conforto do que diretamente ã saúde. 

No referente ã disposição de dejetos, atribuiu-se 1 

ponto a ausência do equipamento (fossa) e três pontos a sua 

presença. No referente à captação de água, atribiu-se I ponto 

para as fontes consideradas inseguras (cacimba, ribeirão e 

rio); 2 pontos para aquelas fontes de segurança intermediária 

(fonte) e 3 pontos para a origem considerada segura para as 

condições locais (poço com ou sem encanamento), o que traduz a 

considerável relatividade do juizo, face às condições vigen -

tes nas comunidades com as quais se trabalhou. 

No relativo às condições das paredes, atribuiu-se 1 

ponto para aquelas consideradas mais precárias ou sujeitas a 

ocupação pelo barbeiro (barro, palha, pau-a-pique ou ausente): 

2 pontosãquelas de segurança intermediária (adobe) e 3 pon

tos ao melhor tipo encontrado na região (alvenaria). No refe

rente ao teto, atribuiu-se I ponto para o de palha e 3 pontos 

para o de telhas. Quanto ã disposição do lixo, considerou - se 

comO I ponto a disposição inadequada (exposto), 2 pontos a 

queima, por permitir a permanência de algum resíduo orgânico 

eventualmente deteriorável, embora remotamente danoso ã saúde 

e, finalmente, 3 pontos para o caso de enterramento de lixo. 

O sistema de valores adotados admitia assim um máximo de 36 

pontos para uma habitação que tivesse fossa, poço, paredes de 

tijolos, filtro, fosse coberta por telhas e dispusesse do seu 

lixo por enterramento, o que não seria uma habitação ideal 

senão nos estritos limites da realidade rural do Norte de Go

iás. Por outro lado, o valor mínimo de 12 pontos seria atri -
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buido a uma habitação onde os dejetos fosse dispostos em su

perficie; se abastecesse de água no rio, ribeirão ou cacimba; 

tivesse paredes de palha, barreadas, de pau-a-pique ou ausen

tes; não possuisse filtro; tivesse telhado de palha e manti -

veSse o lixo exposto. 
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v. RESULTADOS 

Analisaremos os resultados dos inquéritos apli-

cados em duas fases. Numa primeira, estudaremos o grau de si 

militude entre as comunidades ao inquérito "an.tes", a seguir 

as modificações observadas nas comunidades (comparação "antes" 

e "depois"). Agregamos a essa análise considerações a respei

to da adequação da comunidade da Silv~nõpolis como testemunho, 

dentro do modelo proposto. 

COMPARAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES "ANTES" 

1.. ASPECTOS ECONÔMICOS 

Dos inquéritos realizados, foi possIvel isolar oito 

variáveis escolhidas como mensuradoras dos aspectos 

cos das comunidades estudadas: 

econômi-

1.1 Propriedade da Terra (PROPTERR)* - Tabela 6. 

Ao considerar eS ta variável, buscando uma visão mais 

sintética, ·somamos os valores IIproprietário" e "agregado"" sob 

o título II sem vlnculo .. empregatIcio lt
• Essa soma se prende ao 

fato de na região, não serem comuns OS títulos de propriedade. 

Assim, a diferença efetiva entre agregado e proprietário ba 

seia-se por assim dizer numa noção subjetiva de propriedade 

Ou empréstimo da terra, não havendo em ambos os casos qual-

quer vínculo empregatício relacionado à atividade agrária. 

Fomos impulsionados a realizar essa agregação ao percebermos 

que alguns ocupantes haviam declarado inicialmente uma das 

condiç~es, e no inqu~rito "depois'! declarado a outra, mostran

do a possibilidade de confusão a respeito. Situação distinta 

~ a encontrada para os valores "empreiteiro'! e "meeiro", que 

foram somados sob o título de "com vínculo empregatício", já 

que eSses dois grupos mantêm um certo tipo de relação de em

prego COm o "dono da terral!. Assim examinada, encontramos pa

ra esta variável um ele.vado grau de similitude entre as comu

nidades estudadas. Entre 76,2% (Canela) e 94,8% (Ipoeiras), 

todas as comunidades exibiam uma elevada proporção do que pod~ 

ríamos chamarde exploração independente da terra. Especialmente 

cumpre destacar a proporçao em torno de 20% (à exceção de Ipoei 

ras com 0,0%) de trabalhadores com vínculo empregatício com o 

* Adiante do título da variável ou parâmetro, figuram neste e 

em outros capítulos o rótulo da variável Ou variáveis, util{ 

zado no processamento dos dados. Nas tabelas cortresponden-

tesl eSSe mesmo r.ótu1o anarpC'p n::. ('"01I1n::. 1I".l'1r; ;nol n 
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"dono da terra". A comunidade testemunho exibiu uma proporçao 

ainda maior (92,4%) de famílias sem vínculo empregatício. 

1.2 Propriedade da Habitação (PROPHAB) - Tabela 7 

Esta variável tambem exibiu uma gr~nde similitude 

entre as comunidades estudadas. Acima de 80% das habitações 

pertenciam à família moradora. Destacamos especialmente a p~ 

queníssima expressa0 do algu~l como habito econômico nessas lo 

calidades (apenas 1 caso em Canela e dois em Silvanópolis).De~ 

taca-se, por outro lado o número de habitações cedidas (entre 

10,4 e 17,4%), atestando o elevado espírito de solidariedade 

existente noS povoados. A comunidade testemunho exibiu pa-

drões semelhantes às restantes no referente a este aspecto. 

1.3 Número de Cômodos (NRCOMODS) Tabela 8. 

Ao tentarmos dimensionar a habitação (ao que enten

demos, indiretamente, um sinal de riqueza), verificamos ainda 

aqui u~a certa uniformidade no numero de habitantes por 

do, de um mínimo de 1,21 em Taquaruçu a 1,44 em Canela, 

-como 

sendo 

para o conjunto das comunidades de 1,27. A comunidade teste-

munho exibia uma proporção de habitantes por cômodo ligeira

mente inferior (1,15). 

1.4 Número de Quartos (NRQARTOS) - Tabela 9. 

Esta variável, complementar à anterior, mostrou ain 

da uma razoável uniformidade - em torno de 2,5 a 3,0 habitan -

tes por quarto, tendo como extremos Taquaruçu, com 2,58, e 

Ipoeiras, com 3,08. Neste caso a comunidade testemunho exi-

biu uma táxa de habitantes por quarto mais elevada do que to-

das as outras comunidades (3,14). Entre 40 e 50% dos cômodos 

serviam como dormitórios, com extremos de 40,21 em lpoeiras e 

54,21 em Canela. Novamente, quanto a este aspecto Si1vanopo

lis exibiu padrões baixos (36,75). 

Uma medida mais precisa do conforto da habitação se 

ria a dimensão da área útil por habitante. E~bora estivesse 

prevista no questionário, os dados colhidos nao se mostraram 

consistentes (testada a consistência pela comparação dos ques

tionários "antes" e "depois"). Este fato nos levou a concluir que, 

embora os auxiliares de saneamento da Unidade Mista tenham bas 

tante habilidade para dimensionar à primeira vista um domlci-

lia Ou terreno, tal habilitação não pôde Ser desenvolvida pe 

los atendentes rura1S no curto aprendizado a que foram submeti 

dos. Por este motivo, este último parâmetro não foi apurado. 
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Esta variável foi aferida levando em conta o numero 

de pessoas nas famílias 
quer atividade senao 

em que nenhum dos membros exercia qual 

aquelas relativas a agricultura, enten 

dida aqui como abrangendo a agricultura 
te dita, a pecuária e a atividade extrativa 

propriamen
(especialmente ba 

b aç u) • Verificamos 

des oscilaram entre 

que, quanto a esta variável, aS comunida -

um mínimo de 65,O~ (Ipoeiras) a um máximo 

de 78,4% (Taquaruçu). Esta variável, que poderíamos conside-

rar como O grau de "ruralidade" dos vilarejos, exibiu valores 

próximos, embora nos limites inferiores, para o caso de 

nópolis (65,4%). 

silva 

1.6 População Economicamente Ativa (POPECATV) Ta 

bela 11. 
Esta variável foi aferida ao Se considerar a prese~ 

ça de pessoas, não importando a idade, que habitualmente se 

ocupavam COm atividade produtiva. Não inclui a colaboração 

eventual de escolares na colheita, por exemplo. De forma ge-

ral, verificamos tambem razóavel uniformidade quanto a esta 

variável, de um mínimo de 25,1% para Taquaruçu para um máximo 

de 28,6% em Canela. A comunidade testemunho exibiu uma propo~ 

çao um tanto mais baixa - 20,7%. 

1.7 Produção de Arroz (PRODARRi) - Tabela 12. 

Não sendo fácil dimensionar a produção agrícola das 

populaç~es estudadas, já qui ~s meSmas vivem em economia de 

subsistência e produzem pequenas quantidades de um número rei a 

tivamente grande de produtos, entendemos que a produção de ar 

roz e a posse de bovinos, a seguir analisada, 

ximação aceitável da renda dessas populaç~es, 

seriam uma apro

já que sao as 

atividades econômicas de eleição no norte de Goiás. No refe-

rente a esta cultura em particular, verificamos que entre 

65,5% (Canela) e 79,1% (Taquaruçu) das famílias cultivavam es 

Se cereal em alguma proporção. Por sua vez, a mediana da prod~ 

ção anual ia de um mínimo de 12 sacos (Canela) a 20 sacoS (Ipoel 

ras); portanto, uma produção não muito acima do nível de con-

Sumo. A proporção de produtores na comunidade testemunho era 

aparentemente mais baixa (32,41), embora a mediana estivesse 

em n(veis semelhantes as comunidades em estudo (20 sacos ). 

(figs. 21, 22 e 23). 

1.8 Dimensão do Rebanho Bovino (BOVINOS) - Tabela 13 

Como já comentamos, devido ao pequeno dinamismo dos 

rebanhos na região, consideramos que o único dado obtenível 
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com segurança seria a dimensão bruta do rebanho, que por aque

la razão não é um indicador senão remoto na renda da família,na impo.! 

sibilidade de dados mais acurados a exemplo da taxa de desfru 

te. o percentual de famflias que possuíam bovinos variou de 

um mínimo de 31,0% em Canela, a 46,3% em Taquaraçu. A mediana 

de cabeças por família oscilou entre 8 em Taquaraçu e 38 em 

Ipoeiras. A comunidade testemunho apresentava uma proporção 

pouco mais elevada de c~iadores (48,6r: e mediana dentro dos 

padrões das comunidades estudadas (18 cabeças por família). 

(fig. 24, 25 e 26). 

2. ASPECTOS SOCIAIS 

Os dados colhidos dos questionários permitem-nos d~ 

linear algumas variáveis ou conjuntos de variáveis que tradu

zem aspectos relevantes da realidade social das comunidades es 

tudadas: 

2.1 Analfabetismo (ANALFABT) - Tabela 14. 

Com a finalidade de analisar este aspecto, foram co

dificados todos os analfabetos maiores de 15 anos. O coeficien 

te entre esse número e a população de mais de 15 anoS revelou

nos a percentagem de analfabetismo que variou de um mínimo de 

16,7% em Canela a 46,9% em Ipoeiras. Verificamos assim um pa-

drão de analfabetismo aparentemente mais acentuado em Ipoeiras 

(que aliás se mantém no inquérito "depois"). Destaca-se tam

bém uma proporção elevada de analfabetos em Silvanôpolis 

(39,4%). 

2.2 População Estudantil (POPESTDT) - Tabela 15. 

Ao estudarmos a proporção da população de 7 a 20 

anos que frequentava a escola da comunidade, verificamos uma 

elevada proporção engajada em atividades escolares, de um mí

nimo de 86,7% em Taquaruçu a 95,6% em Canela. A comunidade 

testemunho exibia padrões semelhantes (81,9%). 

2.3 Escolaridade do Chefe da Família (EDCHEFE) -

Tabela 16. 

Esta variável vem apontar uma ocorr~ncia de analfa

betismo entre os chefes de familia de um mínimo de 20,7% em C~ 

nela a 43,5% em Ipoeiras. Há um certo paralelo entre o encon

tro de 54,8% de chefes de família analfabetos em Silvanôpolis 

e os dados referentes ã variável ANALFABT. A mediana da eSco-

laridade foi de um ano para todas as localidades, i exceção de 

Silvanôpolis, onde foi zero, indicando uma similitude das co

munidades tambem quanto a este particular. 
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2.4 Local de Nascimento do Chefe da F~mília 

(LNASCHEF) - Tabela 17. 

Esta, e a variável que a segue (PROCCHEF) buscavam 

determinar a origem das populações das comunidades estúdadas. 

Verificamos que, ã exceção de Taquaruçu, 

constituídas de uma pequena proporção de 

as comunidades eram 

nascidos no local, de 

8,7% em Ipoeiras e 20,7% em Canela. F~ outros pontos do nor-

te de Goiás, nasceram entre 13,4% em Taquaruçu e 82,6% em 

Ipoeiras. No Nordeste, nasceram de 8,7% para Ipoeiras a 86.6% 

para Taquaruçu. A primeira impressão seria de que as comuni

dades seriam substancialmente diferentes quanto a este aspec

to, já que Ipoeiras seria uma comunidade predominantemente de 

norte-goianos. Canela o seria menos e. finalmente, Taquaruçu 

seria um vilarejo onde os chefes de família nasceram predomi-

nantemente no Nordeste. Teremos, adiante, a oportunidade de 

questionar a importância dessa diferença. Finalmente. ressal

ta a proporção extremamente baixa de naturais de outras Re

giões (princilpalmente sul de Goiás e Região Norte-Pará) - a 

penas 2 chefes de família em Canela. 

2.5 Procedência do Chefe de Família (PROCCHEF) - Ta 

bela 18. 

Os dados fornecidoS por esta variável complementam 

os proporcionados pela anterior. Verificamos aqui, em rela

ção ã anterior, um aumento da participação do Norte de Goias 

em detrimento da do Nordeste. Chegamos ã conclusão que uma 

parte dos nascidos no Nordeste residiram em outra localidade 

do Norte de Goiãs, antes de se 

da. Em pequeníssima proporção 

dirigirem a comunidade estuda

(3 casos em Taquaruçu) tal es-

tágio intermediario ocorreu em outras regiões - geralmente sul 

de Goiás e região Norte. Ainda quanto a este aspecto, poderia 

mos dizer que Taquaruçu ~ a mais nordestina das comunidades es 

tudadas, embora o seja bem menos do que quando considerada a 

variável anterior (de 86,6% para 56,7% de nordestinos). Tam

bém no caso desta variável, ê necessário considerar criticame~ 

te a diferença essencial entre nordestinos e nortegoianos, o 

que será feito no Capítulo "Discussão". 

2.6 Meios de Informação (MEIOINFR) - Tabela 19 

Esta variável visava a aferir a forma de contato da 

comunidade com o mundo exterior. Podemos entender que há duas 

formas polares, o contato por intermédio de "pessoas que via

jam" e aquele habitualmente feito através do rádio. A primeira 

seria a forma tradicional de comunicação e a segunda, por assim 



dizer, uma forma moderna. Entre ambas ficaria o contato por 1n 

termêdio de pessoas que lêem notícias, aliás apontado em ape-

nas dois casos. Ao compararmos as comunidades entre sí~ verifi 

camos que Taquaruçu exibe um padrão mais tradicional do que as 

outras comunidades estudadas (92,2% dos entrevistados sabem de 

notícias por intermédio de pessoas que viajam, contra 61,5 e 

69,6%, respectivamente, para Canela e Ipoeiras). A comunidade 

testemunho, por sua vez, exibe padrões mais modernos 

sabem de notícias pelo rádio). 

(61,2% 

2.7 Propriedade de Rádio (PROPRADIO) - Tabela 20 

Ao estudarmos esta variável verificamos que a meSma 

assume valores que vão de 19,0% da população possuindo rádio 

em Ipoeiras a um máximo de 30,8% em Canela. Se compararmos a 

utilização do rádio como instrumento de captação de noticias 

(confronto das tabelas 19 e 20), verificamos que a posse do 

rádio acompanha sua utilização na captação de notícias 

em Canela; tal não ocorre, entretanto, em Taquaruçu, onde há 

uma proporçao maior de pessoas que possuem rádio (22,7%) do que 

aquelas que o utilizam como instrumento de captação de noticias 

(7,8%), levando a se concluir pela utilização preferencial do , 
rádio nesta última comunidade como instrumento de lazer. Em 

Ipoeiras parece se esboçar uma tendência contrária, ou seja, 

a proporção daqueles que utilizam o rádio para obter notícias 

e discretamente superior ã dos possuidores do aparelho, fazen

do supor a utilização de aparelhos dos vizinhos ou ainda a di 

vulgação verbal secundária de notícias ouvidas no rádio. 

2.8 Tempo de Residência no Local (FIXRLAA e POPRESlO) 

Tabela 21, 

Este parâmetro é reSultante da observação conjunta 

de duas variáveis: População que fixou Residência no Local no 

Ano Anterior e População Residente no Local há 10 ou mais anos, 

diante do total da população. Verificamos primeiramente que a 

população das localidades se renovou em relação ao ano anterior, 

de um mínimo de zero no caso de Ipoeiras até 8,4% no caSo de Ca 

nela (4,2% para o conjunto das comunidades) A nível da comuni

dade testemunho essa renovaçao foi de 9,7%. O componente pop~ 

lacional estável (residentes há 10 anos e mais) variou de um 

mínimo de 29,2% em Ipoeiras ate 38,3% em Canela. A comunidade 

testemunho, embora exibisse uma proporção de renovação no ano 

anterior não muito distante das demais (9,7%), possuia uma po

pulação estável (10 anos e mais) aparentemente menor (11,7%). 

O padrão de uma renovação populacional elevada e, no entanto, 

comum a todas as comunidades. 



2.9 Motivo da Procura do Local (MOTPRLC) - Tabela 22 

! exceção da relativamente pequena proporção de nas

cidos no local, a proximidade de parentes. escola e emprego 

(aqui num -sentido muito lato - de atividade econôIotica) foram as 

razões mais frequentemente alegadas para a pro,cura do local. Es 

pecialmente em Taquaruçu a proximidade de parentes foi alegada 

como um fator importante na procura do local, ao passo que em 

Ipoeiras a demanda por ~scola para os filhos e emprego foram 

as razões predominantes. Especialmente em Ipoeiras e na comu

nidade testemunho a escola foi apontada como um fator importa~ 

te na busca do local. Importante notar que o posto de .a~de 

praticamente não foi apontado como razão de atraçao das famí

lias para o local. 

2.10 Mobilidade Populacional (KOBPOP e MOTMOB) -Ta 

bela 23 e 24. 

Este parâmetro identifica aquelas pessoas que deixa 

ram o local, maS cujas famIlias permaneceram r~sidindo na cn~u

nidade. ~ão dimensiona, portanto, aquelas famílias que deixa

ram o local como um todo. O numero destas entre os dois inqu~ 

ritos pode ser apreciado na tabela 4 ("participaram apenas de 

um inquérito". coluna "antes") e girou em torno de 30% das famí 

lias e a respeito das quais não apuramos outras informações. 

A proporção de pessoas que deixaram a comunidade 

mas cujas famílias permaneceram, oscilou entre 2,6% para Canela 

a 3;3% ~m Taquaruçu. Não foi observado esse tipo de mobilidade 

no caso de Ipoeiras e a comunidade testemunho exibiu padrões 

semelhant~s às estudadas (l,l%). Ao buscarmos a causa dessa 

mobilidade (Tabela 24), verificamos que esta foi alegada em 

termos da busca de emprego e escola, predominando a última em 

Canela e a primeira em Taquaruçu. Essa variável nao foi obvia

mente colhida para o caso de Ipoeiras. Note-se que as causas 

foram apuradas para apenas uma pequena proporçao (menos da me

tade) das pessoas que deixaram o local. 

2.11 Expectativa de permanência nO Local (NVASPENT 

e MTVASPET) - Tabelas 2S e 26. 

Este parâmetro foi idealizado com o sentido de aqui 

latar a perspectiva de estabilidade dos assentamentos popula

cionais representados pelas três comunidades estudadas e pela 

comunidade testemunho. Resulta da análise de duas variáveis: 

a primeira, o n~mero de entrevistados que declarou desejar pe~ 

manecer ou nao no local (Desejo de Continuar Residindo nO 
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Local),e a segunda, Motivo de Desejar ou nao Continuar no Lo

cal, que apurou os motivos declarados para aquela atitude. O 

desejo ~os entrevistados permanecerem no ~ocal foi maior em 

Ipoeiras (87,0%) e o menor em Canela (37,9%). estando em tor 

no de 70% para o conjunto das comunidades estud.adas, dado seme 

lhante ao da comunidade testemunho (78,6%). Ao estudarmos as 

razoes da permanência ou o desejo do abandono do local (tabela 

26), constatamos que o ~ouco definido gosto pelo ambiente" 

liderou as respostas, seguido de "escola" e "emprego". Da mes 

ma forms que no caso da variável Motivo de Procura do Local 

({tem 2.9), os recursos de saide foram pouqu{ssimas ve~es apo~ 

tados como razão para permanência ou abandono dos povoados. 

2.12 Periodicidade de Viagem (PRVIAGEM) - Tabela 2t 

Esta variável, medida da abertura da comunidade p~ 

ra o meio exterior, foi avaliada pela frequência que o entre

vistado declarava sair da localidade (na tabela, número de via 

gens ao ano). Verificamos que, de forma geral, a mediana est~ 

ve entre 1 e 2 viagens ao ano. Esse padrão foi, no 

bastante diferente no caso da comunidade testemunho 

entanto, 

de Si!vanó ,. 
polis (12 viagens ao ano). Certamente eas.a distinção .deu-se 

em virtude desta última localidade se achar i margem da rodo

via de acesso preferencial entre dois munic{pios (Porto Nacio

nal e Natividade) e dispor de ônibus diário, ao contrário das 

outras comunidades estudadas. Outro aspecto de interesse foi 

a ca.racterização de um padrão bimodal na periodicidade de via 

gens (i exceção de Ipoeiras) como pode ser apreciado das figu 

ras de 27 a 34, com um pico mensal e outro semestral ou anual. 

Este fato pode dever-se a um estereótipo de resposta "todo o 

mês". "todo o semestre" ou utodo o ano", mas pelo menos em pa.!, 

te deve Ser explicadO pelas duas funções básicas da viagem pa

ra a comunidade: o contato econômico com o restante da r~gião 

e o contato social ou cultural representado por festas religio

sas ou visitas esporádicas a familiares. A comunidade testemu 

nho, possivelmente dada a sua disponibilidade de transporte, 

foge ~ esse padrão bimodal (figura 34). 

2.13 Hábitos Relacionados ao Fumo (FUMAM, MASCAM e 

CHEIRAM) - Tabelas 28, 29 e 30. 

Ao estudarmos a prevalência dos hábitos relacionados 

ao fumo (fumar, mascar e aspirar), verificamos que as comunida 

des estudadas apresentavam padrão bastante semelhante: um mini 

mo de 34,2% da população adulta (maior de 15 anos) em Taquaru

çu a um máximo de 56,3% em Ipoeiras, no que diz respeito ao fu 

mo propriamente dito. Quanto ao hábito de mascar, também em 
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Taquaruçu se registrava um mínimo (11,6%) e o máximo em Canela 

(26,2%). No relativo ao hábito de aspirar fumo (rapé), a po

pulação adulta em Ipoeiras o exibia em proporções mínimas para 

o conjunto (12.5%). e a de Taquaruçu. numa proporção máxima de 

30.5%. A comunidade testemunho de Silvanõpolis exibia padrões 

relativos ao hábito de fumar muito assemelhados ao das comuni

dades estudadas (48.0%). No entanto, no relativo ao aspirar 

e mascar fumo, apresent~va eSses hábit. 1 ea níveis muito infe

riores (respetivamente 6.0 e 5.2%). Quanto a esse aspecto, po~ 

sivelmente. Silv~nõpolis possa ser considerada como exibindo p~ 

drões mais "modernos", conforme comentaremos ao estudar as di

ferenças antes/depois. 

2.14 Uao do Quintal (USQIUTAL) - Tabela 31. 

Esta variável poderia ser agrupada com aquelas refe 

rentes aos aspectos econômicos pela potencialidade produtiva 

do terreno adjacente à casa (às vezes utilizado coa0 roça) e 

nos aspectos relativos ã saúde. dado o correi acionamento de 

sua utilização com os aspectos nutricionais. 

tamos por agrupá-la neste elenco de variáveis 

No entanto. o~ 

sociais ao consi , 
derar os aspectos culturais envolvidos no tipo de utilização 

do quintal. Dentro do modelo de investigação proposto. compo~ 

ta-se como variável dependente quando encaramos as modifica

ções na utilização do quintal (plantio ou não de horts) sob o 

estímulo da atividade educacional da atendente rural. Ao gr~ 

paraoa as categorias que esta variável podia assumir. destaca 

mos a criação de galinhas, por sua frequência nas comunidades 

estudadas; a seguir um amplo grupo, incluindo horta isolada ou 

juntamente com qualquer dos outros usos do quintal, tendo em 

vista especificamente apreciar as alterações antes/depois; a 

seguir grupamos todos os outros usos (prineipalmente o cultivo 

de fruteiras e roça)e, finalmente, a não utilização desse espa 

ço peridomiciliar. Verificamos que em todas as comunidades ha 

via o hábito da utilização produtiva do quintal, pela baixa 

ocorr~ncia da resposta "inaproveitado". O uso mais frequente 

foi o da criação de galinhas (.100% em Taquaruçu e 89,7% em C~ 

nela) e "outros" e~ Ipoeiras (70.0%). A comunidade testemu

nho exibiu um padrão mais próximo do de Ipoeiras, não havendo 

cria9ão de galinhas e muito poucas hortas. 

3. ASPECTOS RELATIVOS 1 SAODE 

Além das variáveis até aqui mencionadas. obtidas da 

codificação e do processamento eletrônico dos dados, retiramos 

manualmente dos questionários dados de população com OS quais 
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iniciaremos os comentários relativos ã saúde das comunidades. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E INDICADORES DE SAODE 

3.1 Aspectos Demográficos 

O pequeno porte das comunidades estudadas levou a 

limitação de um melhor estudo demográfico, reduzindo pelos pe

quenos numeros, as perspectivas de utilização dos indices e 

coeficientes mais habitaais. Essa limitação é realçada ao es

tudo das pirâmides populacionais (Figuras de 12 a 20). Aparen

temente, examinando o conjunto das populaç~es ou cada uma de

las isoladamente, pode-se suspeitar de uma evasão importante 

do grupo de 15 a 30 anos, especialmente do sexo feminipo. Este 

fato se acha relacionado ao costume da região de se envia-

rem os filhos, principalmente moças, ã cidade com a finalidade 

de, ao mesmo tempo, estudarem e executarem serviços domesticos 

nas casas que as acolhem. Tal fenômeno aparentemente se ace~ 

tua e se uniformiza para ambos os sexos no caso da comunidade 

de Silvanõpolis, possivelmente depletada de seuS adul~os jo

vens devido ã proximidade com a estrada de certo movimento. 

3.2 Natalidade - Tabela 32 . 

Este indicador exibiu oscilações certamente em fun-

çao dos pequenos números envolvidos . Ao examiná-lo para o con 

junto das comunidades, entretanto, especialmente atentando pa

ra a estabilidade antes/depois, talvez ~e possa supô-lo em tor 

no de 30,0 por mil habitantes. 

3.3 Fertilidade - Tabela 32. 

Vale neste caso o mesmo comentário feito com rela

çao ao ítem anterior. Talvez se pudesse aceitar este indic~dor 

para o conjunto das comunidades como em torno de 16 nascimen

tos por 100 mulheres em idade fertil. 

3.4 Mortalidade Geral - Tabela 32. 

A ocorrência de óbitos foi tão baixa no período es 

tudado, mesmo tomado o conjunto das comunidades, que não aeria 

lícito fazer qualquer inferência quanto ã intensidade do fenô 

meno nas comunidades estudadas. Não se trata/provavelmente) de 

subnotificação já que se argüia sobre o número de óbitos em 

residentes no domicLlio pesquisado, independentemente se o óbi 

to ocorreu ou não no local. 

3.5 Mortalidade Infantil - Tabela 32. 

Da mesma forma que o anterior, face aos pequenos nu 

meros trabalhados, o dado observad~ mesmo para o conjunto das 

comunidade~ não apresenta qualquer consistincia. 
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3.6 Natimortalidade - Tabela 32 

Com relação a este indicador, embora de fato se po!!. 

,am fazer comentários idênticos aos dos dois ítens anteriores, 

em se tratando da meSma forma, de pequenos numeros, ressalta a 

possibilidade de que o fenômeno (natimortalidade) possa estar 

ocorrendo com frequência muito elevada. Somente o seguimento 

de uma série de anos poderia esclarecer a duvida levantada p~ 

los valores encontrados. 

3.7 Idade do Desmame (IDADESMM) - Tabela 33 e Figs. 

35 a 37. 

Embora esta variável nao possa ser considerada pr~ 

priamente como um indicador de saúde, podendo talvez ser me

lhor localizada entre os parâmetros sociais, consideramos con 

veniente mantê-la junto ao elenco de parâmetros relacionados 

à saúde devido ao fato de ter havido o temor de que a interve~ 

ção representada pela operação dos postos rurais pudesse vir a 

afetar alguns comportamentos positivos das comunidades, entre 

estes incluída a duração do aleitamento. 

Verificamos certa uniformidade de comportamento das 

diversas comunidades com relação a esta variável, o que podemos 

apreciar melhor ao observarmos que a mediana, em todos os ca

sos, inclusive para a comunidade testemunho, se manteve na ca

tegoria entre 6 meses e 1 ano. Ao examinarmos aS variações an 

tes/depois, teceremos mais comentários sobre esta variável. 

PADRÃO DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Este aspecto do comportamento das comunidades em re 

lação a saúde foi estudado a partir do tipo de recurso de sau

de utilizado pelas gestantes e pela população em geral. A dis

tinção entre esses dois grupos foi motivada pelo fato de 0 eS

tado fisiológico representado pela gestação nao gerar uma de

manda semelhante àquela da população em geral. Mesmo o repre

sentante do sistema informal de saude que atende à gestante em 

suaS necessidades (parteira curiosa) e distinto daquele que 

atende à população em geral (benzedor, rezador, curandeiro). 

3.8 Utilização de Serviços pelas Gestantes (RECSAUGE)

Tabela 34. 

o estudo desta variável revelou-nos que aquela comunidade que 

já possuía posto de saúde, ainda que operando apenas com visit~ 

ção periódica, mostrava já uma utilização desse recurso a nível 

de 1/4 das gestantes existentes no período. Ressalta, entretan 

to, a elevada proporção de gestantes que neSse periodo não utiliza 
o 
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va qualquer serviço de pré-natal, entre 41,7% em Canela e 

66,7% em Ipoeiras, bem como a elevada proporção de gestantes 

que buscavam a sede do município, o que,diante das dificulda

des de transporte mencionadas, revela um interesse relativamen 

te grande nas comunidades pela saúde da gestante. A comunida-

de testemunho, no que pese o pequeno número de gestantes em jo 

go, utilizou proporcionalmente muito mais os serviços da sede 

do município. 

3.9 Utilização de Serviços pela População em Geral 

(RECSAUPP) - Tabela 35. 

Também neste caso not~mos a importãncia dos servi 

ços de saúde da sede do município respondendo por um mínimo de 

56,5% (Ipoeiras) e 90,9%(Taquaruçu) das preferências, no caso 

da população em geral. "Outro local" e "Outro Fora" também 

importantes à exceção de Taquaruçu, se computados eM conjunto 

respondiam por cerca de 20% das preferências. Representam os 

curandeiros, benzedores e rezadores que o questionário prefe

riu abordar de forma velada ("A quem recorre quando uma pessoa 

da família está doente?", dando a opção "pessoas amigaS+") evi

tando constrangimento na indicação do curandeiro ou rezador. Co 

mo já mencionado nO ítem anterior, se levarmos em conta as 

grandes dificuldades de transporte, poderemos concluir que as 

comunidades já exibiam uma acentuada disposição para a procura 

do sistema científico de atenção à saúde, o que, aliás, Se en

tende pela tradição de serviços de saúde estáveis e gratuitos 

na sede do município, já havia 16 anoS à epoca do primeiro in-

quérito. Pela mesma provável razao que para a variável ante-

rior, a comunidade testemunho também dava preferência aos Ser

viços da sede do município. 

3.10 Vacinações (VATGEST, VAVCR, VTRIPCR, VSABINCR, 

VAVAD, VATAD) - Tabelas 36 a 41. 

Este aspecto foi avaliado a partir de anotação con

forme se pode apreciar na primeira folha do questionário (Ane

xo Hli para crianças e adultos e a partir das anotaçoes perti

nentes às gestantes, no ítem Saúde (Anexo H2). Foi considerada 

apenas válida a vacinação quando completa ou face à presença de 

marca, no caso de varíola. Evidentemente, em se tratando de in 

formações colhidas a partir da declaração dos informantes, ain

da que se tivesse muito cuidado em aferir corretamente essas in 

formaç;es. há sempre um grau de inexatidão envolvido. Ao compa-

rar as comunidades quanto a este conjunto de variáveis, verifi

camos que entre 25,0 (Canela e Ipoeiras) e 33,3% (Taquaruçu) das 
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gestantes Se achavam vacinadas contra o titano. No tocante às 

crianças (menores de 5 anos), a percentagem de vacinadas contra 

a varíola variava de um mínimo de 35,0% e~ Canela a 84,6% em 

lpoeiras - 46,9% para o conjunto das comunidades e 7,8% para a 

comunidade testemunho . Com relaçio à vacinaçio tríplice em 

crianças, de um mínimo de zero em Canela e Ipoeiras a 10,0% em 

Taquaruçu, sendo de 6,1% para o conjunto das comunidades e de 

13,0% para a comunidade testemunho. F~ referente à vacinação 

Sabin, da mesma forma dete.ctamos zero imunizações em Canela e Ipoeiras, 

10,0% em Taquaruçu e 14,8% na comunidade testemunho. Quanto 

às vacinações em adultos (entendida para este efeito a~uela p~ 

pulação de maiores de 5 anos) observamos uma elevada percenta

gem de vacinados contra a varíola (de 78,8% em Taquaruçu a 

99,1% em lpoeiras, sendo de 43,9% em Silvanópolis) . Lembramos, 

neste caso, a campanha nacional de vacinaçio antivariõlica, que 

atingiu a regiio no ano de 1968 com elevada cobertura. Relati

vamente a vacinaçio anti-tetânica, que nos programas da Unidade 

Mista, na sede do Município era feita apenas eventualmente em 

adultos, observamos uma cobertura que vai de 5,4% em Canela a 

14,0% em Taquaruçu, sendo de 7,6% na comunidade testemunho. 

Em resumo, verificamos que as comunidades trabalha

das, bem como a comunidade testemunho, apresentavam índices bai 

xos de imunizaçio de gestantes; moderados de vacinação antiva

riõlica em crianças (baixos na comunidade testemunho); baixos 

de vacinaçãq tríplice (tambim na testemunho); baixos de vacin~ 

çÃo Sabin em crianças; elevados de vacinação antivariólica em 

adultos (moderados na comunidade testemunho) e baixos de vacina 

çao antitetânica em adul~os (também na comunidade testemunho). 

SANEAMENTO DO MEIO E QUALIDADE DA HABITAÇÃO 

3.11 Destino dos Dejetos (DEJETOS 2) - Tabela 42. 

Quanto a este aspecto, as comunidades estudadas dis 

punham os dejetos humanos, em elevada proporçio, na superfLcie. 

Assim, de um mCnimo de 86,2% em Canela a 95,7% em Ipoeiras, era 

essa a solução encontrada. A comunidade testemunho exibia au-

sência de fossa em apenas 46,7% de seus domícilios. 

3.12 Origem da Ãgua de Abastecimento (AGUA 2) - Ta

bela 43. 

No relativo a este aspect~, foram considerados três 

tipos de origem: - rio ou cacimba, quando a coleta era feita 

em cursos d'água de variável porte ou em escavações razas com 

afloramento do lençol freático a menos de 50 cm de profundida

de; - no caso da fonte, verificava-se o uso de água de seguran

ça mediana, já que a colheita era feita em razoáveis condições 
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blt.çõ •• co •• traíd •• d. a'ob ••• ea'o • proporção .. i. ~ ••• d • 
•• C.a.la (89,1%) •••• aor •• r.qu.ruçu (55,21). A coauaid.

'e •• r.qu.raça .r •• qae .pr •• eat ..... ior proporção .e c .... 

d. pau-.-pique ou liail.r (41,8%), proporção que era .[.i •• DO 

c •• o de CaD.l. (10,3%). Ia tod •••• coauaid.d •• o aGaero •• c~ 

••••• tijolo. ar. aeali.aacia •• l. A co.aaid ••• ta.taaaoho .z! 
.i. p •• rõ.. le.elb.atel i. e.ta'.d •• ao r.l.ti.o ••• t ••• ria

•• 1 (12.91 ••• do.e • 11.1% de p.u-a-piqae). 

3.14 Propried.de de Filtro (FILTRO) - r.b.l. 4~ 

Qa.ato a e.te .quip .. eato .... iori. da. f .. rli •• 

a •• co.aaid •••• e.tad.d •• aão o ,o •• uí.. Apeaa. 13.11 •• Caa~ 

la • 4.51 •• r.qaaruça •• eado que e. Ipo.ir •• a.ab ... f •• rli. 

pOllur. filtro. x. coau.id.de telteau.ho, 13,31 d •• f •• íli.1 
tia ... filtro. 

3.15 Qa.lidade do r.to d. H.bitação (tITO) - rab.l. 
4L 

la liaha. a.rai., cerca d. a.t.de d •• habit.çõa. ti 

aba. ~eto de t.l.a. (ua .rai ... e 31.11 e. raqa.raça .... izi--.0 de 65,21 •• Ipoeir.a). •• Sil •• aô,oli • 
eatret •• to, .. i •• l •• ad. (15,21). 

•••• proporçao era, 

3.16 D.atiDo do Lixo (LIXO) - Tabel. 47. 

Pr.tic"'Dte a totalid ••• d •• babit.çõ •• d.a co ... ! 
d.d.a •• tadada. di.puaha •• a lixo ••• up.rfrcie; ape.a. u •• f.-
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mIlia nao o fazia em Taquaruçu, queimando o lixo. Na comunida-

de testemunho, 17,1% das famIlias queimavam o lixo e 10,5% o en 

terravam. 

QUALIDADE DA HABITAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE A SAODE 

AVALIADOS A PARTIR DE NOTAS ("SCORES") 

3.17 Qualidade da Habitação (SCOREHAB) - Tabela 48 

A contagem ~e pontos a respeito da qualidade da ha 

bitação (ver Metodologia) revelou um valor médio mínimo para 

o caso de Ipoeiras (14,78) e o máximo para Canela (17,45) sen

do 15,66 para o conjunto das comunidades. A comunidade testemu 

nho exibia uma nota mais elevada - 25,19. 

3.18 Informação sobre a Saúdel(ISAODEl) - Tabela49 

Esta nota, avaliada a partir de escala tipo GuttmaD, 

com ponderação diferencial entre as várias variáveis componen

tes, oscilou de uma média máxima de 18,99 para Taquaruçu e uma 

mInima de l4~78 para Ipoeiras . Para o conjunto das comunida

des foi de 17,41. Conforme já comentamos , não foi computada 

para a comunidade testemunho. 

3.19 Informação sobre a Saúde 2 (ISAODE2) -Tabela 50 

Esta nota, avaliada a partir de escala tipo Likert, 

sem ponderação diferencial entre as diversas variáveis compone~ 

tes, assumiu valores que variavam entre (média para a comunida

de) 13,07 para Ipoeiras e 11,43 em Canela, sendo para o conjun-

to das comunidades de 12,14. 

um valor médio de 14,13, 

A comunidade testemunho revelou 

4. StNTESE DAS SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE AS COMU 

NIDADES ESTUDADAS 

A respeito de algumas variáveis, as comunidades se 

mostraram particularmente assemelhadas: Propriedade de Habita

ção, População Estudantil (população em idade escolar matricula 

da na escola), Mobilidade Populacional, Idade do Desmame, Pro

priedade de Filtro e Informação ("antes") sobre a Saúde. 

Em relação ã grande maioria das variáveis, havia 

certas dessemelhanças que, de forma geral são consideravelmen

te abrandadas quando se compara o conjunto das comunidades "an

tes" com o conjunto das mesmas "depois", o que nos leva a pen

sar que possivelmente Se deva essa variabilidade ao pequeno pOE 

te das populações estudadas. Estão neste grupo a Propriedade 

da Terra, Número de Cômodos . Número de Quartos, Dependentes de 

Atividades Agrícolas, Populaçio Economicamente Ativa, Produçio 
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de Arroz, Dimensão do Rebanho Bovino, Analfabetismo. Escolari

dade do Chefe da Família. Meio de Informação. Propriedade do 

Rádio. Tempo de Residência na Localidade, Periodicidade de Via 

gemo Mobilidade Populacional, Hábitos Relacionados ao Fumo, Uti 

lização de Serviços pelas Gestantes, Utilizaçãp de Serviços pe-

la População em Geral, Vacinação de Gestantes, de Crianças e 

de Adultos, Destinos dos Dejetos, OrigE I da Água de Abastecimen 

to, Qualidade das Pared~s da Habitação, Qualidade do Teto da 

Habitação. Destino do Lixo e. finalmente. a Nota relativa a Qu~ 

lidade da Habitação. 

Houve um terceiro grupo de variáveis que exibia apa 

rentemente consideriveis diferenças entre as comunidades "antes~ 

Neste grupo encontramos: o Uso do Quintal, Local de Nascimento 

e Procedência do Chefe da Família, o Motivo da Procura do Local 

e da Mobilidade Populacional (MOTMOB) e a Expectativa de Perma 

nencia no Local. 

Com relação ao Uso do Quintal (Tabela 31), havia 

predominância da criação de galinhas em Canela e Taquaruçu en 

quanto que em Ipoeiras era o mesmo usado principalmente para 

"outros usos" (roça e plantação de fruteiras), fato que se ob-

servava tambem na comunidade testemunho. o ponto de semelhan-

ça entre as comunidades, entretanto, pode ser apontado na pequ~ 

na proporção de quintais inaproveitados (3.4% em Canela, 0.0% 

em Taquaruçu, 5,0% em Ipoeiras e 8,9% em Silvanópolis). 

Quanto ao Local de Nascimento e Procedência do Che 

fe da FamIlia, havia a diferença marcante de que Taquaruçu se

ria muito .mais "nordest.ina" do que as outras comunidades, Ao 

examinarmos os questionários, entretanto, verificamos que a ab 

soluta maioria dos nordestinos eram nascidos no interior do 

piauí e Maranhão, regiões que, juntamente com O Norte de Goiás, 

constituem complexo sócio-econômica-cultural de relativa homo

geneidade, aponto de se pretender na região a sua transforma

çao numa nova unidade federada - o Estado do Tocantins. 

Em relação ao Motivo da Procura do Local, em Ipoel 

ras, diferentemente das duas outras comunidades (motivo princl 

pai - proximidade de parentes), ressaltou a importância da es

cola e do emprego como motivo do assentamento na comunidade. A 

procura da escola foi tambem a causa predominante para o caso 

de Silvanópolis. Dado o caráter vago da resposta "proximidade 

de parentes 11 e especialmente a grande diferença "antes" e IIde

pois" naS comunidades em que essa resposta era predominante (T~ 

bela 22), parece-nos que essa diferença entre as comunidades 



73 

nao seja de monta a prejudicar a inferência no sentido de acen 

tuada similitude entre as comunidades. 

Com relaçio ao Motivo da Mobilidade da Populaçio, 
" II 

o pequeno tamanho das amostras entrevistadas, faz com que se 

possa apenas localizar como escola e emprego as principais ra 

zões de procura de outras paragens, nio sendo possível discri

minar entre a importânc~a de cada uma dessas razões. 

Quando examinamos a variável relativa ã Expectati

va de permanência nO Local, verificamos que em Ipoeiras e Taqu~ 

ruçu a grande maioria dos entrevistados desejava continuar re

sidindo no local (Tabela 25), 87,0 e 79,1% respectivamente, o 

que também ocorria em Silvanópolis (78,6%). Em Canela, entre-

tanto, havia uma acentuada proporçio de entrevistados com âni-

mo de abandonar o local (62,1%). Devemos anotar. todavia, 

que essa expectativa se reverteu entre os inqu~ritos 'hntes" e 

'depois". 

Trabalhou-se assim ao que entendemos, em comunida-

des com razoável grau de similitude. Com base nos dados anali 
, 

sados, podemos identificar então o que se poderia chamar de 

uma tipologia das comuni~ades trabalhadas: 

De forma geral, eram comunidades pequenas (entre 

120 e 338 habitantes, e na testemunho 618), distantes cerca de 

60 km da sede do município, originadas em fins do século pass~ 

do óu começo deste, geralmente pelo povoamento de uma proprie-

dade rural, mais tarde consolidado pela 

la e em seguida de escola. Exibiam uma 

construção de uma cape 

depleção de adultos j~ 

venS (entre 15 e 30 anos) especialmente do sexo feminino, mui

to possivelmente devido a transferência para a sede do municí-

pio ~ procura de escola e emprego doméstico. Havia acentuada 

predominância da exploração de terra sem vínculo de emprego 

(propriedade, posse ou cessão), bem como da propriedade do imã 

vel residencial. Uma grande'proporção da população (em torno 

de 70%) dependia exclusivamente de atividades agrícolas e o 

õnus da sobrevivência recaia sobr~ uma pequena parcela da pop~ 

lação (em torno de 25%). De forma geral, tratava-se de pequenos 

produtores de arroz (75%) sendo que alguns (40%) possuiam pequ~ 

na quantidade de gado. A grande maioria das famílias utilizava 

o quintal, predominantemente na criação de galinhas, roça ou 

plantação de árvores frutíferai. A proporção de analfabetos 

maiores de 15 anoS girava em torno de 23% e uma elevada propoE 

ção da população de 7 a 20 anoS (cerca de 90%) se encontrava 
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matriculada na escola rural. Os chefes-de-família, de uma fo~ 

ma geral tinham rudimentos escolares (mediana de escolaridade 

igual a 1 ano), sendo cerca de 25% analfabetos. Estes chefes 

de família eram nascidos e provinham em sua grande maioria do 

norte de Goiis ou de areas contíguas de estadoB nordestinos 

(Maranhio e Piauí). Pouco menoS da metqde destes, habitaram 

algum tempo em outras comunidades norte-goianas antes de sedir~ 

girem às comunidades estudadas. As pessoas Se informavam habi

tualmente a respeito do mundo exterior à comunidade por inter

médio de meios tradicionais (pessoas que viajam), sendo que 

pouco mais de 20% das famílias possuíam aparelho de ridio. Cer 

ca de 4% da população fixaram residência no local no anO ante

rior, sendo que em torno de 30% viviam hi mais de 10 anos no 

local. Os principais motivos alegados para a procura do local 

eram a proximidade de parentes e a busca de emprego e escola. 

Cerca de 2% da população, (geralmente jovens~ haviam deixado as 

famílias em busca de estudos mais avançados (além do elementar) 

e emp re go. Dois terços dos entrevistados revelavam pretender 

continuar residindo no local. Os principais motivos alegados 

eram o goSto pelo ambiente, a frequência à escola e a âtivida

de produtiva. A população viajava, em geral, cada ano, haven

do, 2ntretanto, um grupo que saía mensalmente, possivelmente a 

negócios. Cerca de 40% dos adultos (maiores de 15 anos) fumava 

havendo considerivel proporção de adultos que aspiravam e masc~ 

vam fumo (cerca de 15 a 20% respectivamente). A natalidade a

chava-se em torno de 20 por mil e a fertilidade em torno de 

16%. Os dados de mortal"idade nio eram passíveis de apreciação 

pela pequ~na população envolvida. O desmame se fazia tardia

mente (em torno de 6 meses). Cerca de 40% das gestanteS viaja

vam em busca de recursos de saúde na sede do município (pré-na

tal) e outro tanto não utilizava qualquer recurso para o pré-n~ 

tal, sendo ainda que 10% se utilizavam dos incipientes postos 

rurais com visitas periódicas. Quando necessitados, 80% dos 

adultos se serviam de recursos de saúde da sede do município, 

sendo que cerca de 17% utilizavam curandeiros e rezadores. Cer 

ca de 30% das gestantes estavam vacinadas contra o tétano, 47% 

das crianças contra a varíola e apenas 6% destas com as vacinas 

tríplice e Sabin. Dos adultos, 87% eram vacinados contra a va

ríola e 12% contra o tétano. Quanto ao destino dos dejetos 87% 

das habitações nio possuíam fossa e, quanto a agua para uso hu

mano, em 94% dos casos provinha de fontes inseguras (rio e ca

cimba). Cerca de 30% das paredes das casas eram de pau-a-pique, 

barro ou taipa e 65% de adobe, havendo uma proporção muito pe-
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quena de casas de tijolos. A grande maioria das familias nao 

possuia filtro (94%), os tetos das casas eram de palha em 

56% dos casos, sendo o restante de telhas. O lixo era dispos

to ea superfície. 

COMPARAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES "ANTES" E "DEPOIS" 

Dentro dos objetivos do presente trabalho, as modi 

ficações ocorridas nas comunidades entre os dois inquéritos de 

veriam ser analisadas pelos seguintes parâmetros: 

1. Modificações em indicadores de saúde 

2. Modificações no padrão de utilização de serviços 

de saúde e cobertura de imunizações 

3. MOdificações no referente ã informação com rela

ção ã saúde 

4. Modificações na qualidade da Habitação. 

A estes acrescentamos modificações em outras variá 

veis, nao previstas no plano da pesquisa. 

1. MODIFICAÇÕES EM INDICADORES DE SAnDE 

Conforme já comentado, a pequena dimensão demográf! 

ca das comunidades tornou impossível a apreciação de indicado

res de saúde. Na tabela 32, para o conjunto das comunidades, p~ 

demos apreciar que aparentemente se mantiveram os coeficientes 

de Natalidade e de Fertilidade. Os dados de Mortalidade Geral 

e Infantil estão fora da realidade. Da mesma forma, embora h~ 

ja a aparência de uma elevada nati-mortalidade em todas as co

munidades, ã exceção de Ipoeiras, não se pode ter confiança noS 

dados devido ã pequena população estudada. Em todo caso, con

forme já comentado, tais achados mereceriam um seguimento pluri 

anual visando ao seu esclarecimento. 

2. MODIFICAÇÕES IM UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAtfDE 

2.1 Utilização de Serviços de Saúde pela Gestante 

(RECSAUGE) - Tabela 34. 

O pequeno número de gestantes envolvidas no estu 

do limitou de certa forma a análise dos achados. Verificamos, 

no entanto, que houve uma queda acentuada, em todas as comuni

dades, do numero de gestantes que não recebiam qualquer tipo 

de cuidado pré-natal (apenas 6,5% das mesmas para o conjunto 

das comunidades), Houve ainda, ã exceção de Canela, uma queda 

na utilização de recursos de saúde da sede do Kunicípio (de 
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43,3~ para 12,9% para o conjunto das comunidades). Finalmente, 

houve uma utilização aparentemente elevada do posto rural (80,6% 

para o conjunto das comunidades, tendo sido antes de 10,0% de-

vido ao posto que havia em Canela). As gestantes da comu-

nidade testemunho utilizavam bastante os recursos da sede do 

município (8Ó,O%) proporção que não . foi atingida pelas comuni

dades estudadas "antes~ possivelmente devido i dificuldade de 

transportes. 

2.2 Utilização de Serviços de Saúde pela População 

em Geral (RECSAUPP) - Tabela 35. 

Houve uma queda acentuada a nIvel de todas as comu 

nidades na utilização de serviços de saúde da sede do municí

pio. Para o conjunto das comunidades esses recursos que eram 

utilizados por 80,5% das famílias passaram a sê-lo por apenas 

8,1%. Em Ipoeiras e Taquaruçu nenhuma das famílias procurava 

primariamente serviços de saúde da sede do município, ao qUe 

se apurou do inquérito "depois". Esse resultado foi menos ab 
. -

soluto no caso de Canela, onde 10 famílias permaneceram decl~ 

rando que ainda procurariam oS recursos da sede do município 

em caso de necessidade. Possivelmente se tratava de clientela 

do médico particular de Porto Nacional. A utilização de "ou-

tros recursos locais" ("amigos, benzedores e curandeiros") s2 

~reu também queda acentuada em todas as comunidades (de 17,0% 

para 3,3~ no conjunto das comunidades), sendo absoluta em lpoei 

ras e Taquaruçu e havendo uma proporçao residual de 15,4% em 

Canela. Em consequência desses fatos, a utilização do posto 

rural passou a assumir papel relevante em todas as comunidades, 

de um m[ni~o de 42,3% em Canela e 100,0% em Ip6eiras e Taquar~ 

çu (87,8% para o conjunto das comunidades). Na comunidade tes 

temunho havia intensa utilização de recursos da sede do municí 

pio (78,6%), uma utilização muito pequena do posto de saúde lo 

cal (d< funcionamento irregula~ como comentamos) e uma certa 

utilização de outros recursos locais (havia, como dissemos, 

dois curandeiros de prestígio na comunidade). 

2.3 Vacinações (VATGEST, VAVCR, VTRIPCR, VSABINCR, 

VAVAD, VATAD) - Tabelas de 36 a 41. 

Na aplicação do inquirito foram conside~adas, para 

efeito de anilis~ apenas as vacinações completadas, quando se 

tratava de vacina de mais de uma dose. 

Vacinaçio de Ges%antes - Malgrado o p~queno numero 

de indivíduos, embora tenha havido um pequeno acriscimo na pr2 

porção de gestantes imunizadas em Canelas e Ipoeiras e um de -
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crescimo em Taquaruçu, podemos dizer que nao houve praticamen

te alteração na proporção de gestantes imunizadas entre os dois 

inquéritos (para o conjunto das comunidades de 29,4% para 28,6%). 

Na comunidade testemunho a proporção de gestantes imunizadas 

era maior (40,7%). 

Vacinação Antivariólica em Crianças - De uma forma 

generalizada houve decrescimo na proporção desse tipo de imuni 

zaçao. 

21,5%. 

Para o conjunto das comunidades, caiu de 46,9% para 

Na comunidade testemunho era ainda mais baixa (7,8%). 

Vacinação Tríplice em Crianças - Quanto a esta va

cina, houve acréscimos nas três comunidades. Para o conjunto 

das comunidades foi de 6,1 para 40,9% tendo se chegado a cobe~ 

tura aceitável apenas em Canela (84,0%). Na comunidade teste-

munho esteve abaixo de qualquer das comunidades estudadas(l],O%~ 

Vacinação Sabin em Crianças - Quanto a este tipo 

de imunizante, também houve progres'sos em todas as comunidades, 

sendo no conjunto de 6,1 para 39,8%. Da mesma forma que para 

a vacinação tríplice, apenas na comunidade de Canela se verifi 

cou "depois" uma cobertura compatível com os níveis de~ejáveis 

(88,0%). Na comunidade testemunho a cobertura era de 14,8%. 

Vacinação Antivariõlica em Adultos - Quanto a esta 

vacina houve decréscimo dos níveis de cobertura em todas as co 

munidades, no conjunto das comunidades de 86,6% para 56,4%. A 

localidade testemunho exibia níveis igualmente baixos (43,9%). 

Vacinação Atititetinica em Adultos - No referente. 

este imunizante, houve melhora em todas as comunidades. Nn con 

junto dos povoados, de 11,7 para 63,1%. No entanto, apenas T~ 

quaruçu "depois" e~ibia níveis de cobertura aceitiveis(85,O%). 

Convem lembrar que esta não e uma vacinação prioritária, quer 

no programa do Posto Rural, quer no da Unidade Mista. A comu

nidade testemunho exibia níveis bastante baixos de cobertura 

por este imunizante. 

TemOS a comentar que o períOdO que decorreu entre 

ambos os inquéritos foi caracterizado por uma grande falta de 

vacinas na Unidade Mista de Porto Nacional. Os resultados ob 

tidos estiveram muito aquem das metas desejadas (80% da popu-

lação dos grupos-alvo). Por outro lado, as vacinas forneci-

das pela Secretaria da Saúde do Estado eram empregadas no cum

primento de metas na irea mínima da sede do municipio, nao ten 

do havido folga para a aplicação nos postos rurais(que estavam 

diretamente ligados ao Serviço de Saúde da Prefeitura Municipal). 
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o -decréscimo na proporçao de imuni~ados, especialmente no caso 

das gestantes em Taquaruçu e da vacinação antivariólica em to 

das as comunidades, muito provavelmente está relacionado à che 

gada de populações novas não imunizadas e à saída da comunidade 

de populações ji imunizadas. Em populações co~ uma rotativida 

de de ate 14,5% das f~mílias (Tabela 21, ;ara o conjunto das 

comunidades "depois") um efeito desse tipo não deve estar fora 

das cogitações do admin~strador de saúde. Em especial o dado 

da proporção mais elevada de gestantes vacinadas na comunida

de testemunho é compatível com o fato dessa população ter mais 

facilidade do que as outras de frequentar a sede do municrpio 

e de fato o fazer. Como nos mostra a variável RECSAUGE (tabe

la 34), 80% das gestantes nessa comunidade realizavam o seu 

pré-natal em Porto Nacional. As proporções iniciais elevadas 

de vacinação antivariólica em adultos e crianças 4evem estar 

relacionadas, em parte, à campanha naéional de imunização em 

massa que atingiu a região em 1968. As vacinas que puderam 

ser aplicadas face ã disponibilidade eventual exibiram certo 

aumento de cobertura (trrplice e Sabin em crianças e antitetâ

nica em adultos), embora muito longe de atingir as aet._ des.!. 

j adas. 

3. MODIFICAÇÕES NO REFERENTE Ã INFORMAÇÃO COM RELA 

çÃO Ã SAODE (Tabelas 49, 50 e 52) 

Quer quando copsideramos as notas obtidas a par-

tir _de ponderação atriburda por juízes e orientada pela acomo 

dação dos dados a uma escala tipo Cuttman (ISAUDEl), quer qua~ 

do levamos em conta aquelas notas não ponderadas atribuídas 

por ua só examinador pautadns em critérios aprovados por ua 

~rupo de técnicos em saúde com vivência na região (ISAUDE2), 

verificamos que houve incremento no grau de informação com re

lação ã saúde em todas as comunidades estudadas. Segundo am

bos OS critérios, os acréscimos parecem ter sido mais acentua

dos em Ipoeiras e Taquaruçu do que em Canela. Em relação àque

la metodologia que pôde ser aplicada à comunidade testemunbo, 

(ISAUDE2), verificamos que o grau de informação COm relação ã 
saúde desta (14,13), estava situado entre aquele do cOnjunto 

das comunidades estudadas "antes" (12,14) e o obtido "depois" 

(16.10), sendo ainda maior do que aquele de todas as comunida

des "antes", e inclusive, do que o de Canela "depois". 

Ao tentsrmos aprimorar a anilise do ganho nestas 

variáveis para as comunidades estudadas. destacamos aquelas fa 

mrlias que participaram ea ambos os inquéritos e aplicamos a 
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metodologia já mencionada de forma idêntica ao que foi feito 

para a variável .COREHAB (ver pg. 82), valendo aqui todos os 

comentários feitos com relação àquela. As hipóteses formuladas 

foram (variedade monocaudal do teste ~e Wilcoxon): 

H ~ão houve modificação na bota relativa- i Informação com 
o 

rel~ção i Sa~de entre os dois inquéritos. 

Hl : A nota relativa i Informação com Relação à Saúde foi 

maior no inquérito "depois" do que "antes". Em outros 

termos, houve aproximação dos padrões de informação COm 

relação à saúde da comunidade em questao ao conhecimen 

to vigente das ciências da saúde, entre o primeiro e 

segundo inquéritos. 

o anexo I de 4 a 6 mostra os diversos passos inter 

mediários seguidos na aplicação do teste de hipóteses para ca 

da uma das duas variáveis em cada família, a partir das dife-

renças entre as notas "antes" e "depois". A Tabela 52, resume 

os resultados do teste. Procurou-se estabelecer o nível de 

significincia para a qual H ainda seria rejeitada. Para am-
o 

bas aS variáveis e para todas as comunidades, esse nívél este 

ve abaixo de 0,5%, sendo que no caso de Iaquaruçu, esteve abai 

xo de 0,01%, portanto, sugerindo acrescimos altamente signifi

cativos nos níveis de informação com relação ã saúde nas comu

nidades estudadas, entre os dois inquéritos. 

Além das modificações objetivas das variáveis 

ISAUDE I e 2, configuradas nas notas atribuídas, pareceu-nos 

oportuno um comentário sobre outros indícios de mudança no co-

nhecimento com relação 

to + Atitude ~- Práticas 

i saúde dentro do paradigma Conhecimen 
16Q,161 -

(Marcondes ). Tomando exatamen-

te a variáv~l que a escalografia tipo Guttman mostrou ser a 

mais "dificil", ou seja, dé modificação mais tardia - oS conhe 

cimentos relativos a alimentação e ã atividade da puerpera, foi 

posslvel identifi~ar ao exam~ dos q~estionirios uma gama de 

mudanças, desde o entrevistado que mantinha suas convicçoes 

tradicionais ("mulher que deu à luz nio pode comer peixe de cou 

ro nem tomar banho") até aquele tipo que fazia afirmações con

dizentes com o conhecimento científico atual (do tipo: "a mu 

lher que deu a luz pode comer de tudo e trabalhar em casa, so 

mente evitando o trabalho de roça"). As formas intermediirias 

econtradas foram do tipo: "A atendente (o doutor) diz que pode 

comer de tudo, mas eu acho que peixe de couro faz mal"; 

lei nova nada faz mal, maS no meu tempo fazia" - (q. 219):" 

" na 

O medico -fala que nada faz mal" (q. 235) e finalmente " co 
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mo de tudo, ouvi os médicos dizerem que nada faz mal e tenho 

confiança" (q. 164). Também em relação a outros conhecimentos) 

cOmo causas de doenças, encontramos respostas intermediárias 

ou mistas entre o conhecimento tradicional e o científico (Ex. 

como causa de maliria: t'mosquitos e igua nova·'- igua recim mi-

nada) . 

4. MODIFICAÇÕES NA QUALIDADE DA HABITAÇÃO 

4.1 Destin~ dos Dejetos (DEJETOS) - Tabela 42. 

Verificamos que nas três comunidades estudadas hou 

ve aumentos substanciais no numero de fossas. Em Canela e Ta

quaruçu a proporção de habitações com fossa evoluiu de 13,8 e 

16,4% para 84,6 e 78,5%, respectivamente. Em Ipoeiras o acres 

cimo foi mais .discreto (de 4,3 para 24,2%). O conjunto das co

munidades teve a sua proporçao de casas com fossa acrescida 

substancialmente de 13,4 para 65,3%. A comunidade testemunho, 

que, como já dissemos, era uma comunidade melhor dotada, mos

trou uma proporção de habitações com fossa discretamente infe 

rior ao conjunto das comunidades "depois". Os resultados de 

Ipoeiras foram menos satisfatórios do que os das outras comuni 

dades,podendo ser explicados pela pequena disponibilidade de 

material para a construção de lagea nessa comunidade, no perí~ 

do estudado. 

A disposição da população em construir fossas Se

cas coincide com a elevação no grau de conhecimento relativo 

ã etiologia das verminoses incluído nas notas sobre a informa-

ção sobre a saude (item 3). Um sinal interessante da mudança 

de comportamento associada ao progresso no nível de informa

ção com relação i saude foi a construção de algumas fossas rus 

ticas por iniciativa dos próprios moradores, mesmo quando aleE 

tados que em breve poderiam contar com alguma ajuda (ferro e 

cimento) para que pudessem construir as lages necessárias a uma 

fossa de melhor qualidade. A figura 10, mostra uma dessas fos 

sas rústicas na comunidade de Canela e a figura 11, os traba

lhos de construção das lages para as fossas na mesma comunida

de. 

4.2 Origem da Água de Abastecimento (ÁGUA) - Tabe 

la 43. 

Em Canela, embora se mantivesse o mesmo numero de 

poços, verificou-se importante mudança da coleta de rio e ca

cimba para a fonte, origem esta um tanto mais segura para a 

água de consumo humano. Em Taquaruçu e Ipoeiras não houve mu-

dança na fonte de abastecimento. 

população se abastecia de poço. 

Em Silvanôpolis, amaioria da 
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4.3 Tipo de Paredes das Habitações (PAREDES) - Tabe 

la 44. 

Em Canela houve um pequenissimo descrescimo n~s ca 

sas de pau-a-pique, barro e palha, e cons~ruiu-se uma casa de 

tijolos. Em Taquaruçu houve um incremento no ri~mero de ca~as 

de adobe (55,2 para 73,8%) e um decréscimo nas de pau-a-pique 

(41,8 para 23,1%). Em Ipoeiras, embora tenha havido um acrés

cimo no n~mero de casas ' de adobe, este proporcionalmente foi 

suplantado pelo acréscimo nas de qualidade inferior (estas cre~ 

cendo de 39,1% para 45,5%), certamente relacionado ã chegada 

de populações novas. A comunidade testemunho exibiu uma propo~ 

ção elevada de casas de adobe (82,9%). 

4.4 Posse de Filtro (FILTRO) - Tabela 45 . 

Este êquipamento domestico, cuja posse foi pesqui

sada mais como indicador de cuidados com a agua para consumo 

humano do que propriamente como elemento decisivo na elevação 

da qualidade da água, exibiu apenas um pequeno acrescimo em t~ 

das as comunidades, para o conjunto de 5,9 para 13,7%, sendo 

que a comunidade testemunho exibia uma proporção semelhante ao 

conjunto das comunidades "depois" (13,3%). 

4.5 Tipo do Teto das Habitações (TETO) - Tabela 46. 

Houve um decréscimo relativo das casas cobertas de 

telhas em Canela (de 41,4 para 34,6%), provavelmente devido ao 

fato de as familias que deixaram o local habitarem proporciona! 

mente mais em casas desse tipo. Esse tipo de cobertura teve 

Sua proporção aumentada em Taquaruçu e Ipoeiras. No conjunto, 

a proporçao de habitações cobertas de telhas aumentou de 44,5 

para 54,8%. Na comunidade testemunho eSsa proporçao era mais 

elevada - 75,2%. 

4.6 Destino do Lixo Doméstico (LIXO) Tabela 47. 

O lixo era e continou sendo, de forma quase que ab

soluta, disposto em superficie (99,2% das famflias). Na comuni 

dade testemunho já havia, entretanto, uma proporçao mais acen

tuada de queima (17,1%) e enterramento (10,5%). 

Buscando aprofundar a análise das modificações en 

contradas, no referente ã qualidade da habitação, guardadas as 

limitações metodológicas já mencionadas, selecionamos apenas 

as familias que participaram de ambos os inquéritos, buscando 

testar a significância das modificações havidas. Em se tratan 

do de populações integrais e não de amostras, esse teste de 
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de significincia somente teria algum sentido, se se admitisse 

que as mesmas ser.iam amostras de um universo hipot~tico - a p~ 

pulação rural nucleada do norte de Goiãs. Dada a considerável 

similitude das comunidades estudadas ent-9 si, concluimos Ser 

razoável tal assunção. Conforme jã mencionado, as variáveis 

foram recodificadas para uma dicotomia (O = solução inadequada 

e I = solução adequada) e submetidas ao teste não parametrico 
7 o 

de Mac Nemar (Conover -). 

As hipóteses formuladas para cada uma das variáveis 

foram: (variedade monocaudal do teste) 

Ro Não houve transformação significativa com relação a 

variável em questao, de solução inadequada para a 

adequada; 

RI Houve transformação significativa com relação a va 

riável em questão da solução inadequada para a ade 

quada. 

o Anexo I, de I a 3, mostra os passos intermediá

rios no teste de hipótese para cada uma das variáveis -e a Tabe 

la 51 resume os achados. Buscou-se estabelecer o nr~el de si& 

nificincia para o qual Ho ainda era rejeitada e este esteve 

abaixo de 0,1% em todas as comunidades para a variável DEJETOS; 

no caso de Canela e Ipoeiras para a variável ÁGUA (em Taquaru

çu essa variável não sofreu modificações): em Taquaruçu para a 

qualidade das paredes (var. PAREDES); em Ipoeiras para a variá

vel FILTRO e em Taquaruçu para a variável TETO. Não houve mO

dificações na variável LIXO. 

4.7 Notas relativas ã Qualidade da Habitação 

(SCOREHAB) - Tabelas 48 e 52 

Houve acrescimo em todas as comunidades nas notas 

relativas ã qualidade da habitação. Cotejando-se com os dados 

mencionados nos ítens anteriores, concluímos que os acréscimos 

foram bastante influenciados pela construçao de fossas. A comu 

nidade testemunho, em virtude, como já vimos, de possuir habi

taçoes melhores em quase todos os aspectos, exibiu índices mais 

elevados do que todas as comunidades, apenas aproximados por 

Canela I'depois". 

Tentando refinar a anãlise desses resultados, ainda 

dentro das limitações metodológicas já apontadas, da mesma for

ma que para as variiveis constitut~vas, descritas acima, sele

cionamos apenas as famílias que participaram dos dois inquér~ 
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tos ("antes ll e tldepois lt
) e testamos a signifícância das varia 

ções havidas, dentro da hipótese de que as populações estuda

das seriam amostras não aleatórias do universo representado p~ 

lo conjunto das populaç~es rurais nuclead_s e isoladas do nor-

te de Goiás. Dentro dessas suposições, elegemDs o Teste de 

Wilcoxan, nao paramétrica, destinado a examinar a significân

cia de alterações tipo antes-e-depois em variáveis contínuas 
10 

(Conover 1971). (Utilizada a alternativa monocaudal do Tes 

te). As hipóteses formuladas foram: 

Ho: As habitações "depois" tenderam a apresentar 

de qualidade de habitação igual a iniciai 

nota 

Hl : As habitaç~es "depois" tenderam a apresentar uma no

ta de qualidade de habitação mais elevada que a ini-

cial. 

o Anexo I de 4 a 6 mostra os passos intermediários 

do teste de hipótese para esta variavel, a partir das notas de 

cada família "antestl e "depois". A Tabela 52 resume oS resul-

tados desse Teste. Buscando-se também aqui esclarecer o nível 

de significância 

mos nesta tabela 

para o qual H 
o 

que esse nível 

ainda era rejeitada, verifica

esteve abaixo de 0,5% para as 

três comunidades, sendo no caso de Taquaruçu, abaixo de 0,01%, 

apontando, portanto, no sentido de acréscimos altamente signi

ficativos no valor da variável examinada. 

5. MODIFICAÇÕES EM OUTRAS VARIÃVEIS 

Ao examinarmos o comportamento das diversas variá

veis "antes" e "depois", encontramos algumas cuja análise das 

transformações nao estava especificamente prevista no plano 

inicial de trabalho, mas que mostraram alteraç~es que conside 

ramos dignas de descrição. 

5.1 Dependentes de Atividade Agrícola (DEPATAG) 

Tabela 10. 

Esta variavel exibiu acréscimos em Canela (de 66,2 

para 78,2%) e lpoeiras (de 65,0 para 80,4%) e decréscimo em Ta 

quaruçu (de 78,4% para 62,5%). Essas oscilaç~es certamente es

tiveram relacionadas i rotatividade populacional ja comentada. 

Ê importante notar, no entanto, que para o corijunto das comuni 

dades Se manteve estavel (72,7 e 70,6%) apenas ligeiramente su 

perior i comunidade testemunho (65,4%). 

5.2 Uso do Quintal (USQINTAL) - Tabela 31. 

Verificamos quanto a este aspecto um acentuado au 

mento na proporção de hortas isoladas ou associadas a outro 
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tipo de utilização do quintal. Para o conjunto das comunida-

des foi de 4,4 para 66,7%, sendo os ganhos mais acentuados em 

Taquaruçu (zero para 98,4%), seguido de Ipoeiras (15,0 para 

45,21.) e discretos em Canela (6,9 para 16.0%). Na comunidade 

testemunho as hortas ocupavam apenas 8,9% dos quintais , Como 

a horta não era uma forma tradicional de utilização do quin

tal na região e como a orientação para seu plantio estava no 

elenco de atribuições do atendente rural, entendemos que se po

de identificar aí uma clara mudança de comportamento da comuni 

dade, estimulada pelo trabalho do atendente rural. 

5.3 Meio de Informação (MEIOINFR) - Tabelas 19 e 20. 

bbservamos uma mudança no padrão de obtençã~ d. n~ 

tí~ias de fora da tomunidade. "Nas comunidades "antes" como ji 

mencionamos, havia predominância do meio tradicional ("pessoas 

que viajam") ao passo que "depois" houve um aumento generaliz~ 

do "na proporção de utilização de meios mo"dernos ('irádio"). No 

conjunto das comunidades esse ganho foi de 16,8 para 49,l%",se!!. 

do mais acentuado em Taquaruçu e Canela (respectivamente de 

7,8 pa~a 42,1% e de 30,8 para 73,11.) e menor para Ipoeiras (d. 

26,1 para 42,4%). A comunidade testemunho mantinha um" padrão 

de elevada utilizaçid de ~eios modernos (61,2%). Sé "ta I mudan 

ça pudesse ~er relacionada i presença da atendente rural nas 

comunidades, poderíamos cogitar de que se tratasse de um fenô

meno de Õ'mo"dernização das comunidades trabalhadas", ao qual 

re-tornaremos n·a Discussão. Esse achado é corroborado pelo au-

mento em todas ~s comunidades da pro~r{edade de rádio (tabela 

20). - no conjunto, de 23,9 para 39,0% das famílias, tendo tido 

ocorrência mais Ou menos uniforme nas comunidades estudadas. 

Na comunidade testemunho, o rádio estav~ presente ~m 35,2% das 

famílias. 

5.4 Periodicidade da Viagem (PRVIAGEM) - Tabela 27 

e Figs. de 27 a 34. 

Ao estudarmos aS mudanças nes"ta variável, verifica "-
mOs que não somente houve uma intensificação na periodicidade 

das viagens (a mediana foi de 1 viagem ao ano para 4 a 6 via

gens ao ano, para o conjunto das comunidades - fenômeno igual 

mente acentuado em Ipoeiras e" Ta"quaruçu e -não computado no ca 

so de Canela), -mas também uma mudança no perfi I da distribui

ção da variável (figs. de 27 a 34) com um encurtamento do pe

rí'odo e um reforço na já comentada "moda" de um mês. Também 

estas modificações nos apontam ~ara um padrão de mod"erniza"ção 

das comunidades. No caso da' comunidade testemurtlHkldT~Jl.iana 
~."' ••• ..... ,. ........ ~ C" ..... . "'\-:' 0"'0' .,.. .. 
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era muito mais elevada (12 viagens ao ano), o que pode ser fa 

cilmente explicado pela exist~ncia de tr~nsporte coletivo diá

rio para a sede do município. 

5.5 Hábitos relacionados ao Fumo (FUMAM, MASCAM, 

CHEIRAM) - Tabelas de 28 a 30. 

Ao estudarmos a evolução deste hábito na população 

de mais de 15 anos, ver~ficamos que há uma certa manutençao na 

proporção de fumantes(de 41,7 "antes" para 43,27. "depois"), fe 

nomeno observado uniformemente em todas as comunidades estuda-

das e muito semelhante aos níveis da comunidade testemunho 

(48,07.). Quando, no entanto, examinamos os hábitos mais tradi 

cionais (MASCAM, CHEIRAM) existe uma aparente queda acentuada 

na declaração dos mesmos.Para o conjunto das comunidades essa 

queda foi de 15,7 para 6,2% no hábito de mascar e de 23,1 para 

8,2%, no hábito de aspirar rapé, transformações essas mais ou 

menos uniformes em todas as localidades, ã exceção talvez do 

hábito de cheirar rapé em Taquaruçu, que sofreu decréscimo 

da proporção "antes" de 3~,5%, mantendo-se, entretanto,. em n!. 

veis relat{vamente elevados - 15,3%. Na comunidade testemu

nho os níveis dos hábitos tradicionais eram semelhantes aos 

das comunidades estudadas ··depois·'. As modificações observadas, 

podem se relacionar simplesmente ao aparecimento de um certo 

pudor em declarar os hábitos mais tradicionais, possivelmente, 

figurados como inconvenientes pela atendente rural, o que pr~ 

vave1mente, por viés cultural, ocorreria menos em relação a 

forma moderna (fumar), sem que talvez tivesse havido mudança 

efetiva nos hábitos propriamente ditos. o grau de conhecimen 

to muito íntimo entre o atendente e sua clientela, no entanto, 

faz-nos supor que talvez nao fosse tão fácil ocultar um hábito, 

fazendo-nos pensar, como nos casos anteriores, que se trate, 

possivelmente, de um processo de "modernização" acentuada das 

comunidades. 

5.6 Idade do Desmame (IDADESMM) - Tabela 33 - Figs. 

de 35 a 37, 

Examinando o comportamento desta variável antes e 

depois, verificamos que o padrão, muito uniforme para todas as 

comunidades, inclusive para a testemunho, foi mantido. Se a1-

go ocorreu, ao examinar a distribuição da variável para o con

junto das comunidades "antes" e "depois" (figs. 35 a 36), pen

samos que foi no sentido do prolongamento da amamentação, em

bora eSsaS alterações pareçam não ser de grande importância. 
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Desta forma fica, em princípio, afastado, dentro do horizonte 

de tempo e da dimensão das populações trabalhadas, o receio de 

que a atuaçao do atendente rural e especialmente a modernização 

das comunidades pudesse agir iatrogenica~,nte contra os padrões 

tradicionais favoriveis cam relação a esse estado fisiol~gico. 

Aliis, oS atendentes rurais transmitiam mensagem exatamente no 

sentido do prolongamento do aleitamento natural. 
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VI - DISCPSSÃO 

Iniciaremos o presente capitulo questionando a adequaçio 

da escolha da comunidade de Silvanõpolis 'omo comunidade-teste 

munho para o presente estudo. Discutiremos depois a validade 

dos resultados em termos metodol~gicos e face "i realidade de 

serviço's r,urais na região, na Amazônia e no Brasil. Finalmente, 

discutiremos os achados do presente trabalho face is experiê~ 

cias da literatura. 

ESCOLHA DE SILVANÕPOLIS COMO COMUNIDADE-TEStEMUNHO 

Conforme mencionado anteriormente, as comunidades traba 

lhadas representam 3 das 5 comunidades rurais do municipio de 

Porto Nacional. Silvanõpolis situa-se i margem de uma estrada 

intermunicipal que liga Porto Nacional ao município vizinho de 

Natividade e, atraves deste,i Dianõpolis (GO), Barreiras (BA) e 

Brasília. Esta rodovia já apresentava à epoca movimento reg~ 

lar, inclusive ônibus diário nos dois sentidos. A comunidade 

restante, Fátima, situa-se à margem da rodovia Belem-Brasília 

durante cuja construção surgiu. Fátima apresenta característi 

cas bastante diferentes das do grupo estudado, motivo pelo qual 

nao foi cogitada como comunidade-testemunho. Restou-nos Silva 

nõpolis para tal mister, embora de pronto suspeitássemos quese 

tratasse de uma comunidade não exatamente comparável às outras 

três, não somente pelo seu acesso mais fácil a Porto Nacional 

como tambem pelo seu porte (618 habitantes), bem maior do que 

habi a maior das comunidades trabalhadas (Taquaruçu, com 352 

tantes "depois"). 

Neste segmento do trabalho, buscamos ponderar as adequ!,-

çoes e inadequações da escolha de Silvanõpolis como comunidade

testemunho. 

1. "Aspectos Demográficos - Ao examinarmos as pirâmides 

populacionais (figuras de 12 a 20) verificamos que Silvanõpo1is 

era mais depletada ainda de adultos jovens do que as comunida 

des trabalhadas em seu conjunto, particularmente quanto ao gr~ 

po etário de 20 a 30 anos. Certamente a proximidade de Porto 

~acional facilitava a evasão desse componente etário em busca 

de melhores oportunidades de estudo e trabalho. 

2. Produção de Arroz (Tabela 12) Embora a mediana de 

sacos produzidos fosse semelhante (20) a do conjunto das outras 

comunidades, uma proporção consideravelmente menor das famnias 

(32,4%) era de produtores de arroz (entre 75,6 e 84,7%, para o 
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conjunto das demais comunidades). 

3. Uso do Quintal (Tabela 31) - Embora o padrão do uso do 

quintal em Silvan6polis de certa forma se aproximasse ao do con 

junto das comunidades "antes", verificava-se a ausência da cria 

ção de galinhas na comunidade-te.temunho e a elevada proporção 

de utilização do mesmo como roça e cultivo de árvores frutífe 

ras ("outros"). 

4. Meio de Informação (Tabela 19) - Ao que tudo indica 

Silvan6polis apresentava um padrão de informações mais moderno 

do que as outras comunidades, 

meio de obtenção de notícias 

com predominância do rádio como 

(esse padrão, como sera comentado 

adiante, foi aproximado pelas comunidades "depois"). A propo!. 

ção de famílias possuidoras de rádio (Tabela 20) confirmava 

de certo modo, essa afirmação. 

5. Tempo de Residência no Local (Tabela 21) - Observava

se na comunidade-testemunho um numero relativamente discreto de 

famílias residindo há 10 ou mais anos (11,7%), em comparaçao 

com o conjunto das comunidades estudadas "antes" (32,6%) e mes 

mo em relação a esse mesmo conjunto "depois" (25,8%) .. 

6. Periodicidade de Viagem (Tabela 27) - Esta variável 

mostrava-se bastante diferente entre a comunidade-testemunho e 

as demais, sendo a mediana para aquela mensal e para estas en

tre semestral e anual. 

7. Hábitos com Relação ao Fumo (Tabelas28, 29 e 30) - Em 

relação a este aspecto, Silvan6polis exibia um padrão Itmoder 

no", com marcada propor~ão de fumantes e com baixa proporção de 

pessoas que mascavam (5,2%) e aspiravam (6,0%) padrão que, em 

bora diferisse bastante das outras comunidades "antes" (respeE. 

tivamente 15,7 e 23,1% para o conjunto), mostrou-se bastante 

semelhante ao conjunto das comunidades "depois" (6,2 e 8,2% res 

pectivamente) . 

8. Recursos de Saúde Utilizados pelas Gestantes (Tabela 

34) - Guardadas as reservas relacionadas ã diminuta 

de gestantes,verificamos qua as de Silvan6po1is, ao 

população 

contrário 

das outras comunidades, recebiam cuidados de pré-natal na sede 

do município (80%). Este fato se relaciona, como já foi come~ 

tado, com a facilidade de transporte entre esta comunidade e 

Porto Nacional. 

9. Vacina-ção (Tabelas de 36 a 41) - As gestantes de Silv.! 

n6polis exibiam uma cobertura vacinal mais ampla do que as das 
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comunidades trabalhadas (40,7% para as de Silvanopolis contra 

29,4%'~nte.' e 28,6%'~epois"para o conjunto das comunidades tr~ 

balhadas). Este fato estaria de acordo C.ffi a elevada propo~ 

çao de gestantes buscando cuidados em Porto Nacional. A vacina 

çao antivariolica de crianças era menor em Silvanopolis do que 

nas comunidades trabalhadas, quer antes, quer depois (7,8% para 

a primeira, 46,9 e 21,5%, respectivamente, para o conjunto das 

outras "antes" e "depois" - Tabela 37). Esse fato se relacio 

naria com a vacinação em massa em torno de 1968 por ocasição da 

Campanha Nacional contra a Varíola e possivelmente com maior 

mobilidade populacional acumulada em Silvanópolis, com acrésci 

mo de população não vacinada . Quanto à vacinação tríplice em 

crianças (Tabela 38), a proporção das de Silvanópolis (l3,0%)era 

maior do que a do conjunto das comunidades trabalhadas "antes" 

(6,1%), mas menor do que as mesmas comunidades i'depois" (40,9%). 

Fenômeno semelhante revelou-se quanto ã vacinação Sabin (re~ 

pectiva.ente 14,8% para Silvanópolis, 6,1% para todas "antes" 

e 39,8 para todas "depois") - tabela 39. Quanto à vacinação a:: 
tivariólica de adultos, Silvanópolis exibia proporção semelha~ 

te às comunidades "depois" (43,9 em Silvanópolis e 56,4 - todas 

"depois fl
), menor do que o conjunto das comunidades "antes" 

(86,6%) . Este fenômeno, como no caso da mesma vacina em crian 

ças, se relacionaria com a chegada de populaç~es não vacinadas, 

anteriormente dispersas no interior região. (Tabela 40). No 

relativo ã vacinação antitetânica de adultos, (Tabela 41) Sil 

vanopolis exibia proporção muito baixa de imunizaç~es (7,6%) 

pr5xima, entretanto, i-do conjunto das comunidades "antes t
• 

(11,7%) e bem distinta desse conjunto "depois" (63,1%). Neste 

caso, como no da vacinação tríplice e Sabin em crianças, p~ 

der-se-iam atribuir as diferenças ao trabalho nos postos ru 

rais. 

10. Destino dos Dejetos (Tabela 42) - A proporçao de ha 

bitaç~es com fossa na comunidade-testemunho (53,3%) era maior 

do que a do conjunto das comunidades "antes" (13,4%) mas menor 

do que a desse conjunto "depois" (65,3%). 

11. Procedência da Água para o Consumo Humano (Tabela 43)

Quanto a esta variável, Silvanópolis mostrou-se bem mais dota 

da (97,1% das habitaç~es servindo-se de poço) do que o conju~ 

to das comunidades quer "antes'~ quer "depois" (94,1 e 79,0% das 

habitaç~es com soluç~es bem primitivas para o abastecimento de água - rio 

ou cacimba). 

12. Qualidade do teto das Habitaç~es (Tabela 46) - Em Silvanóp~ 
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lis havia predominância de tetos de telhas (75,2%) ao contrá 

rio do conjunto das comunidades trabalhaddS, quer "antes" 

{44,5%),quer "depois" (54,8%). 

13. Destino do Lixo (Tabela 47) - Silvan6polis, ao con 

trário das comunidades trabalhadas, exibia uma certa proporção 

(27,6%) de destino mais elaborado (queima ou enterramento) do 

que a mera disposição em superfície. 

14. Qualidade da Habitação (Tabela 48) - De uma forma 

geral, a variável SCOREHAB exibia valores mais elevados, indi 

cando uma qualidade de habitação superior em Silvan6polis (m~ 

dia igual a 25,19) à das comunid·ades estudadas quer "antes'; 

quer "depois" (15,66 e 19,95 respectivamente). 

13. Informação com Relação ã Saúde (Tabela 50) - Para a 

comunidade-testemunho, dispomos apenas de dados elaborados a 

partir da agregação não ponderada das variáveis componentes 

(ISAUDE 2) A nota media desta comunidade (14,13) encontrava

se entre o valor achado para o conjunto das comunidades "antes" 

(12,14) e aquele encontrado para esse mesmo conjunto "depois" 

(16,10) . 

No referente às variáveis correspondentes ã Propried,! 

de da Terra,Prcpri~djd~'de Habitação, Número de Cômodos, Núme 

Atividades Agrrc~ ro de Quartos, 

las, População 

Dependentes exclusivamente de 

Economicamente Ativa, Propriedade de Bovinos , 
Alfabetização, Proporção da ropulação de 5 a 20 anos matricula 

da na Escola, Escolaridade do Chefe da Família, Lugar de Nasci 

mento e Procedincia do· Chefe, Motivo da Procura do Local, Mobi 

lidade Populacional, Motivo dessa Mobilidade, Expectativa de 

Permanincia no Local, Motivos dessa Expectativa, Natalidade e 

Fertilidade, Idade do Desmame, Utilização de Recursos de Saú 

de pela População ("antes"), Qualidade das Paredes das Habita 

ções e Propriedade de Filtro, a comunidade-testemunho exibiava 

lores bastante assemelhados às localidades trabalhadas. 

Em resumo, podemos concluir que, embora a comunidade-tes 

temunho se assemelhasse em muitos aspectos com aquelas traba 

lhadas regularmente pelos atendentes rurais, guardava em rela 

ção a estas algumas distinções relativamente bem marcadas: tra 

tava-se de uma comunidade maior, mantendo comunicação mais in 

tensa com a sede do município, ~om uma proporção menor de faml 

lia envolvidas na produção de arroz, sem o hábito da criaçãode 

galinhas como as outras comunidades, mais"modernalt quanto aos 

meios de comunicação com o meio exterior (maior utilização do 
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rádio), mobilidade populacional mais intensa, periodicidade de 

viagem das pessoas entrevistadas nitidamen_e mais intensa ,e há 

bitos mais modernos com relação ao fumo do que o conjunto das 

comunidades "antes". As gestantes utilizavam a sede do munici 

pio para o pri-natal. De uma forma geral havia vacinação mais 

ampla de crianças e gestantes do que o conjunto das comunida 

des "antes" (exceto a vacinação antivariólica). Exibia Silva 

nópolis destino adequ~do dos dejetos em proporção maior das 

habitações do que o conjunto das comunidades "antes" e origem 

adequada da água para o consumo humano (poço) em proporçao bem 

maior do que o conjunto das comunidades trabalhadas, quer "an 

tes '! quer "depois". 

Desta forma concluimos que Silvanópolis nao era uma co 

munidade-testemunho perfeita para o estudo em questão. No en 

tanto, no contexto do trabalho realizado, era a única que pod~ 

ria ter sido usada e o fizemos com a necessária cautela cri ti 

ca. o fato, entretanto, de se tratar de uma comunidade mais 

moderna num padrão de transição entre comunidade rural iso 

lada e comunidade-de-beira-de-estrada, com facilidade de comu 

nicação com o município sede, ao nosso ver valorizou os ganhos 

aparentemente realizados a nível das comunidades trabalhadas , 

especialmente aqueles referentes ã utilização de hortas, aten 

dimento às gestantes e à população em geral; aqueles (discr~ 

tos) relacionados a algumas vacinações, especialmente em cria0 

ças e antitetânica em adultos; ao destino adequado dos deje

tos, ã informação com relação à saúde e, por outro lado, lança 

luz sobre algumas traniformações encontradas nas comunidades 

trabalhad'as entre os dois inquiri tos , especialmente as relacio 

nadas aos meios de informação, mobilidade populacional e hábi 

tos com relação ao fumo. 

VALIDADE DOS RESULTADOS 

O propósito geral de um estudo como o que ora apresent~ 

mos e principalmente lançar luz a respeito da eficácia de um 

determinado modelo prático de atuação (no caso, postos de sau 

de rurais, operados por pessoal de formação elementar), no sen 

tido de avaliar objetivos atingidos, objetivos não atingidos e 

detectar efeitos colaterais (efeitos perversos ou iatrogênicos). 

Este primeiro propósito traz o benefício de ensejar modifica 

çoes nas ticnicas e nas ênfases do trabalho, de molde a aprim~ 

rar sua eficácia. Sem dúvida, no entanto, um segundo próposi 

to, mais ambicioso, i de que os achados sejam úteis para o me 
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lbor entendimento dos mecanismos de atuação da intervenção na 

comunidade e, assim, ao aprimoramento do m~delo de serviços vi 

sando ã sua utilização ea coaunidedes semelhantes, numa esfera 

coapatIvel, que pode abranger uma região (no caso, o norte de 

Goiás>, segmentos significativos de ua paIs (A Aaazônia ou a 

Amazônia Oriental) e mesmo de out~os países (populações rurais 

nucleadas em pequenas comunidades). Essas duaa ordena de pr~ , 
po.itos transferea-nos, quando pasaamoa ao plano teórico. ao 

dilema metodológico entre a validade interna e a validade ex 

terna de um determinado modelo de experimento (Campbel1 56 .. , 

1963). Esse dilema se manifesta pelo fato de que~ a medidaqoo 

ae reforçam os mecanismos que evitam a interferência de variá 

veis independentes não previstas no planejamento. ensejando o 

surgimento de explicações rivais para os resultados, partic~ 

lariza-se o estudo, diminuindo as perspectivas de que o mesmo 

pos.a vir a ser generalizado em âmbitos diversos de abrangência. 

-o caso especifico do presente trabalho, a validade in 

tarna do modelo foi robustecida por se trabalhar coa coaunida 

des inteiras e não com amostras, ou seja, as modificações obseE 

vadas, guardada a acuricia dos instrumentos utilizados~ oeor 

rera. nu.a populaçÃo de fato. neste sentido, nua universoBa si 

aeS80. Outro aspecto que ao nosso ver veio reforçar a valida 

de interna, foi o fato de se trabalbar coa um curto intervalo 

que 

vies 

de tempo entre os dois inquéritos (1 ano e meio) evitando 

outras variáveis independentes não pr~vistas no modelo, 

sea _ oferecer explicações rivais para as alterações observa 

das e que fatores intrinsecos. como a evolução histórica das 

comunidades e a sua maturação como seres sociai., vie •• em a ex . . 
plicar as modificações encontradas. Assim é que, no período es 

tudado não ocorreram fenômenos regionais de aonta que pude.sem 

competir coa o estIaulo (instalação dos Po.tos Rurai.) na ex 

plicação das transforaações havidas. Convém lembrar, entreta~ 

to, que o curto intervalo de tempo (associado ã pequena dimen 

sao das populações) reversamente, impediu que se observassem ai 

teraç~es aais con.istentes na. comunidade a a exemplo d~s indi 

cadores de saude. Ainda .ais. deixou ea aberto a possibilida

de de que as modificações, especialmente a. valoradas positiv~ 

mente pelo pesquisador, não sejsm senão fuga~es. waog 275 1975, 

trabalhando com educação nutricional, observou certo retraces 

SO de resultados após o priaeiro ano de atuação coa pessoal a~ 

xiliar. O elevado grau de isolamento das comunidade. estudadas. 

relacionado não somente ã 8ua distância da sede do município 

mas principalmente ã inexistência de transporte regular, de res 
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to confirmado pelo inquérito (variável Periodicidade de Viagem. 

Tab. 27) também se nos afigura como fator ae reforço da valida 

de interna de investigação. Outro fator comumente lembrado co 

mo ameaçador da validade interna de modelos deste tipo 

(Nachmias 179 ,1976) e a chamada "mortalidade experimental"), 

ou seja, a perda de individuos para fora do alcance do pesqul 

sador. No caso particular, muito grave, mesmo no curto espaço 

de tempo estudado, devido ã elevada rotatividade demográfica 

das comunidades (14% ao " ano para o c o njunto dos lugarejos "de 

pois" - Tab. 21), a mortalidade experimental foi contornada no 

caso das variáveis "Qualidade da Habilitação" e "Informação com 

Relação i SaGde", pela utiliiação pareada antes/depois, daque 

las famílias que participaram de a mbos os inquéritos. Dentro 

das limitações metodológicas já mencionadas, as transformações . 
se revelaram significativas. Alem disso, o fato da grande mai~ 

ria das variáveis relativas a aspectos econômicos e 

terem se mantido com pequenas alterações antes/depois. 

soçi,ais 

revela 

que pelo menos a intensa rotatividade da população se fazia i~ 

custas de grupos humanos muito semelhantes àqueles que tinham 

deixado a comunidade. Apenas nos casos de dependentes de ati 

vidades agrícolas em Ipoeiras e Taquaruçu houve uma variação pa 

ra mais no primeiro caso e para m~nos no segundo; (Tabela la), sem 

que houvesse, entretanto repercussão no conjunto das comunida 

des. Outro questionamento bas tante pertinente com relação a 

validade interna da investigação diz respeito ao fato de os 

queationirios terem sido aplicados"antes" e "depois" pela aten 

dente rural, que estava envolvida na atuação objeto da pesqui 

sa, podendo ter eventual interes s e em modificações' para melhor 

na comunidade. Esse inconveniente foi- considerado desde o pr~ 

jeto inicial do trabalho e se tentou contorna-lo pelo pré -te~ 

te, na adequação dos questionarios e pela elaboração. de uma im~ 

gem isenta com relação ã investigação, buscando dissociar a e~ 

pectativa de aV,aliação do desempenh o do atendente, da ,!p~ic.!!. 

ção dos inquéritos. Como havia um instrumento especifico e ex 

plicito de avaliação do trabalho do atendente (mapa diário de 

trabalho e correspondentes relatórios trimestrais),. nao parece 

haver indicação de que essa valoração tenha assumido yapel im 

portante. A utilizaçio do atendente como aplicador do questi~ 

nário teve, ao nosso ver, várias vantagens: o barateamento e, 

portanto,a reprodutibilidade prática da investigação; a profila 
. -

xia da introdução de mais um estLmulo sobre a comunidade, repr~ 

sentado pela presença de um grupo de aplicadores dos questioná 
.,...; ..... C! ...... F " ......... ..1""' ........ n .... ; .... ... ::_.: ...... _ .... ..:1 ............. _ +0", __ :..::1 .... .. _,.: ........ ..l~ _ _ •• _ ~-
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tervalo de 6 a 15 dias, ensejando nio somente ~ma aplicaçãomais 

cuidadosa, como também evitando recusas e perdas por ausência 

~, finalmente, o fato de as respostas poderem ser facilitadas 

pelo conhecimento pessoal da vida de cada um dos moradores pelo 

atendente. Apenas para dar um exemplo, as atendentes conheciam 

pelo nome todos os moradores das comunidades e ·sabiam quais os 

curandeiros, rezadores e benzedores que eram ou nao frequent!!. 

dos por cada uma das fam!lias, estando ainda preparadas para 

encarar com naturalidade esses habitos locais. Outro fatorres 

tritivo da validade interna que é a influência do teste em si 

em modificações, especialmente na area de atitudes, teria sido 

contornada pela não aplic~ção do .teste "antes" na comunidade -

testemunho, mas a exatidão do modelo neste aspecto sofre res 

trições de outra natureza, conforme comentaremos adiante. 

Quando passamos ao merito da validade externa da inves 

tigação conduzida é que enfrentamos os questionamentos mais co~ 

sistentes a respeito da mesma. Quase que exatamente os mesmos 

fatores que de certa forma robusteceram sua validade interna 

tendem a debilitar sua validade externa: o pequeno porte das 

comunidades ·, seu grande isolamento e o curto intervalo de tempo 

transcorrido entre as observações. A identificação de uma ti 

pologia das comunidades face ã sua acentuada semelhança faz-nos 

supor a probabilidad~ de estarmos, como era propósito inicial 

da investigação, diante de um padrão que chamariamos de popul!!. 

ção rural nucleada tradicional do norte de Goiãs ou até mesmo 

da A~azônia Oriental. Esta última extensão nos é sugerida p~ 

las grandes similitudes de habitos, valores e organização so 

cial entre . as comunidsde~ que estudamos no norte de Goiãs e 

aquela estudada em profundidade por Vagle, 2 •• , 1977, no baixo 

Amazonas. No relativo a este aspecto, já que se buscou minimi 

zar os chamados efeitos reativos (efeitos intrínsecos, em re. 

posta aos próprios instrumentos da. investigação - Nachmiasiop, 

cit.) utilizando-se o mínimo ~e recursos estranhos ã operaçao 

habitual dos serviços, parece-nos que os resultados são 

veis de certo grau de generaliza;ão. 

, 
pass~ 

Outro tipo de discussão que em tese seria cabível e 

aquele que diz respeito ã opçao entre um modelo experimental e 

um quase-experimental. A opção por um modelo experimental en 

volveria a escolha das comunidades experimentais e das testem~ 

nho : de forma perfeitamente aleatória. Tais circunstâncias' 

entretanto, dificilmente seriam obteníveis na prática, de for 

ma que na grande maioria dos casos teríamos que optar por um 

modelo quase-experimental (amostragem não aleat~ria e grau de 
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controle imperfeito sobre os grupos trabalhados -no caso comuni 

dades). O modelo utilizado no presente trabalho não se consti-

tui entretanto num perfeito modelo quase-experimental, em parte 

por se conhecer o valor das variáveis apenas "depois" no caso de 

comunidade-testemunho, e em não se tratando de modelo experme~ 

tal onde o controle "antes" seria feito pela escolha aleatória 

do testemunho, essa falha já seria suficiente para questionar o 

modelo. Além disso a comunidade de Silvanópolis, como comenta

mos nos parágrafos anteriores, mostrou-se não perfeitamente co~ 

parável às comunidades trabalhadas. Segundo um rigor teórico, 

quer classifiquemos o modelo que pudemos utilizar de quase-exp~ 

rimental ou de pré-experimental (Nachmias, op.cit), entendemos 

que a inclusão de Silvanópolis no estudo foi útil, pois sendo 

uma comunidade aparentemente em transição pôde servir, como já 

comentamos., como um testemunho rigoroso, até em demasia, de aI 

guns ganhos que as comunidades trabalhadas demonstraram 

esta. 

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS COM A EXPERI~NCIA DA LITERATURA 

sobre 

Dos estudos mais abrangentes encontrados na literaturas~ 

bre a utilização de pessoal auxiliar na prestação de 'serviços 
• ~ • - (9~ 224 2 ) 

pr~mar~os de saude Fendall 1979 e Sadler 197 entre outros 

podemos resumir que tais auxiliares tim sido utilizados como e~ 

pansores da capacidade de atendimento do médico, trabalhando ju~ 

to a este profissional ou como substituto do mesmo, atuando em 

vez deste, sob supervisão mais ou menos remota. Por sua vez, o 

n[v~l de escolaridade desse pessoal pode ser quase universitá

rio, como é do assistente médico (physician's assistant) dos 

EE DU; pode ser de n[vel'secunda~io comO os auxiliares de enfer 

magem utilizados largamente na África e mesmo em outras comuni 

dades do norte de Goiás, conforme mencionamos; 

mo no caso das promotoras de saúde na Colômbia 

e finalmente co 

e do auxiliar de 

medicina simplificada na Venezuela, de escolaridade elementar. 

Além da escolaridade, depreendemos ainda da literatura que o pe!. 

soaI auxiliar pode ser utilizado em tarefas monovalentes ou p~ 

livalentes. No primeiro caso está o guarda de malária que tio 

relevantes serviços tem 

d 1 94 d' . a ~st~ngue entre o 

prestado e ainda presta ao Brasil. Fen 

auxiliar polivalente e o trabalhador b~ 

sico de saúde (basic health worker), conceituando que o primei 

ro se encarregaria simplesmente do controle de um conjunto de 

doenças, ao.passo que este último operaria segundo um enfoque 

mais abrangente, dispensando atendimento integral à saúde da 

sua população alvo. Dentro deste quadro de referincias podemos 

considerar o Servico de Saúde Rural da Prêfeitl1r~ de Pnr~n n. 
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cional como utilizando auxiliares de sa~de 1e escolaridade ele 

mentar, operando serviços primários, sob delegação da 

Mista e sob supervisão desta, 

Unidade 

A utilização de pessoal desse nível, com finalidades as 

sim ambiciosas, tem encontrado resistência de certos autores. 

Fendall S • , em trabalho abrangente diversas vezes citado neste 

documento, considera que a utilização válida de pessoal auxi 

liar para cuidados prim~rios, deve implicar em escolaridade no 

mínimo secundária, acrescida de três 

FI h · 1 ISS b- , I' au au t ,tam em um espeC1a lsta 

anos de formação tecnica, 

mundial no assunto, emabe,E. 

tura de Conferência Mundial a respeito, em 1973, refere-se aos 

auxiliares utilizados na Venezuela (exatamente do nível utiliz~ 

do nos postos relacionados ao presente trabalho) e inclusive aos 

"medicas de pés descalços" da China, como "pessoai de categoria 

muito baixa", No entanto, outros autores e o documento conju~ 

to OMS/UNICEF 263
, que sugere parâmetros para o atendimento de 

necessidades básicas de saúde em países em desenvolvimento, re 

comenda a utilização de pessoal de escolaridade elementar onde 

estej a indicado e o inclui na sua tipologia de serviços de sa~ 

de como participando dos níveis I e 11 e como coadjutor e even 

tual substituto no nível 111, embora, segundo esse documento,s~ 

jam-lhe vedadas atividades curativas a este ~ltimo nível, O ní 

vel de escolaridade do atendente tem sido eleito, no entanto, 

dentro dos projetos de extensão de ações de sa~de com os quais 

pudemos tomar contato, em função muito menos de elaborações do~ 

trinárias do que de sua disponibilidade e viabilidade de adapt~ 

ção. Assim e que, no programa no Alaska26
., os auxiliares po~ 

suem uma média de 6 a 7 anos de escolaridade na região norte d~ 

quele Estado e de 10 a 12 anos no sul, evidentemente em função 

do pessoal disponível nas pequenas comunidades trabalhadas. No 

caso das comunidades incluidas no presente trabalho, nenhuma te 

ria condições de abrigar uma auxiliar de enfermagem que seria 

certamente tentada a abandonar o posto em função de emprego me 

lhor numa sede de município, ~ exceçao evidentemente a local ida 

de de Silvanopolis, pelas particularidades já mencionadas. 

Embora as publicações sobre a utilização de pessoal auxi 

liar em atividades primárias de sa~de sejam particularmente abu~ 

dantes, um dos pontos mais débeis no conhecimento do assunto e~ 

ti relacionado exatamente com o componente de avaliação e, den 

tro deste, a avaliação do impacto sobre a comunidade (Arbona I3
, 

1968). Uma das recomendações da Conferência de Alma Ata (Crôni 

ca da OMS I92 , 1978), a de n~mero 16, diz especificamente ", •• 

que em cada programa nacional se reserve uma parte dos 

para realizar investigações permanentes sobre serviços 

recursos 
- .. de s aude 
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... " que se estimule a avaliaçio e utilizaçio dos resultados 

para a pronta identificaçio dos problemas " .•. Outros auto-

res recomendam 

gia adequada ã 
especificamente a 

correta avaliaçio 

experimentaçio, como metodolo-

nesses casos (Wilson 283 e The 

Journal of Pediatrics 132 ). Alguns autores (Trantow262 , 1970) 

afirmam que, quando se pretende medir impacto de programas s~ 

bre a populaçio, o melhQr seria comparar o grupo c·liente (cham.! 

do grupo experimental) com outros nio expostos ao programa (gr~ 

po controle). Outros defendem a realizaçio de experimentos ver

dadeiros (grupos constituídos aleatoriamente e da mesma forma 

divididos entre "experimentais" ~ "testemunhos"). Deniston 75 , 

1973. Evidentemente, em se tratando de comunidades e de aloca

çio de serviços, em poucas partes do mundo se conseguirio tais 

condições experimentais. O exemplo do presente trabalho e bas

tante eloqUente quando, ao eleger uma comunidade testemunho, r.! 

zões eticas e políticas fizeram com que a mesma tivesse, ao re

ceber um posto rural, que ser incluída no grupo "experimental". 

Um estudo recente da Associaçio Americana de Saúde 

Pública (APHA 10 • 1977) sobre o estado atual da prestaçio de ser 

viços de saúde de baixo custo em países em desenvolvimento, in

cluindo 180 projetos em 54 países, comenta: 

" ..• As priticas de avaliaçio p~recem parti 

cularmente debeis e hi falta de dados sufi

cientes e de procedimentos relacionados ao 

manuseio de dadós. Apenas um punhado de pr~ 

.jetos possui componentes formais dé avalia-

çao e pode ser capaz de medir os produ -

tos específicos e os custos de seus esfor-

ços1l .... 

Esse estudo revelou ainda que a maioria dos projetos 

que ~ólhia dados para a avaliaçio se considerava incapaz de ut! 

lizar esses dados diretamente na melhoria dos serviços. De fato, 

apenas 4 dos 180 projetos desenvolveram subprojetos de avalia -

ção com grupos~controle: um na Tailandia. um em Gana, um na Gu.! 

temala e um em Bangladesh. Nesses projetos~ a rotatividade pop~ 

lacional foi levantada como problema para oS modelos de avalia 

çio, como o foi no presente estudo. O trabalho mencionado lem

bra a importância de estudos avaliativos forll!ais no aprimoramento 
dos serviços, bem como a necessidade desses estudos apresenta

rem baixo custo de molde a poderem ser expandidos pOL gran-
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de numero de programas em países em desenvolvimento. Enfatiza, 
• 

além disso, a necessidade da constituição de "indicadores de im 

pacto" - ou seja, face à natural lentidão da mudança dos indica 

dores clássicos de saúde, que sejam desen-volvidos indicadores 

que acusem precocemente mudanças significativas desejá-

veis ao nível das comunidades trabalhadas, indicadores esses 

vinculados hipotética ou experimentalmente ã melhoria dos pa

drões de saúde das comunidades. Dos quatro projetos que possu-

iam estudos formais di avaliação, mencionados nesse traba-

lho da APHA, conseguimos literatura apenas a respeito do da 

Guatemala (Croft Lpng 71
, 1974; P.A.H.0. 202 , 1973). Esse estu-

do, envolvendo 

dades, ligadas 

7 projetos diferentes, cobrindo 330 comun1-

a organizações públicas e privadas naquele 

país, analisa a cobertura de serviços, os custos de formação de 

auxiliares (cuja escolaridade básica varia de projeto para pro

jeto de O até 12 anos), a percentagem de referências (entre 1,0 

e 8,7% naqueles em que se aplica a medida). Apresenta .inda um 

interessante estudo de controle de qualidade, sendo que um dos 

programas chega a obter (com pessoal a nível de auxiliar de en

fermagem) taxas de erro de diagnóstico e terapêutica em torno de 

1%. Os dados mais interessantes desse estudo, referem-se, entre 

tanto, às dramáticas melhorias na mortalidade infantil em três 

anos de trabalho, apontadas para um dos projetos (cobrindo 4 co 

munidades apenas) - de 138,7 para 55,4 por mil nascidos vivos;e 

na mortalidade do grupo de 1 a 4 anos - de 27,9 para 5,9 por mil 

habitantes no grupo etário, enquant6 que para o país, como um 

todo, as taxas permanecera. inalteradas no período (em torno de 

85 por mil nascidos vivos e 25 por mil habitantes no grupo etá-

rio, respectivamente). Esses progressos são atribuidos ã imuni 

zação contra o tétano em gestantes, ao aumento do peso ao nas

cer e, no caso dos pré-escolares, ã imunização contra o sarampo 

e coqueluche. O estudo não faz referências a medidas visando a 

melhoria do saneamento básico ou ã qualidade da habitação. 

Um programa de centros de saúde rurais com utiliza -

Çao de pessoal auxiliar na Etiópia (Chang 62 , 1969), foi acompa

nhado, envolvendo três pares de comunidades "estudo-controle".A 

avaliação foi feita após um intervalo de "4 a"nos. Os resultados 

dos inquéritos "antes" deste estudo enfatizavam entre outros 

aspectos, a facilidade de se identificar a nivel do estudo as 

fontes inseguras de abastecimento de água, em contraste com a 

dificuldade enfrentada pelos serviços de saúde em dar 

adequada ao problema (Messing 167
, 1967). Esse problema 

solução 

também 

foi enfrentado no caso de Porto Nacional e especialmente em Ca

nela e Tuquaruçu onde seria necessário um pequeno investimento 
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para a adução de agua segura em quantidades adequadas. Nesse tr~ 

balho na Etiópia,os autores chamam ainda a atenção para os vie 

ses culturais na aplicação de questionários em países em desen

volvimento, o que no caso de Porto Nacional foi em grande parte 

contornado pela utilização de pes~oal experimentado na região , 

para fins de elaboração, e de pessoal local treinado, na aplic~ 
-çao. 

Outro trabalho, dentro de modelo experimental, atua~ 

do agora com indivíduos e nao com comunidades, utiliza auxilia

res num contexto urbano (EE UU) na motivação do retorno de puer 

peras a clínica de controle familiar. Neste trabalho foram uti

lizados dois grupos controle, ao se comparar a eficácia da visi 

ta domiciliária pelo auxiliar, com o uso do telefone e de carta, 

apresentando resultados apenas discretamente positivos para o 

trabalho do auxiliar, em virtude do grande número de pessoas não 

localizadas nos domicílios. Neste caso o modelo foi rigorosame~ 

te experimental devido ã facilidade de alocação aleatória dos 

envolvidos, no grupo experimental, e nos grupos controle, o que 

não é tão fácil no caso de comunidades inteiras (Westheimer 279
, 

1970): 

Maclean l56 , 1966, realizou inquerito entre maes Yoru 

ba na Nigeria, utilizando duas comunidades e investigando hábi

tos a respeito da maternidade e dos cuidados com a criança. 

Destacamos deste trabalho a existência de tabus alimentares pa

ra à gestante (carnes de certas aves), a prolongada duração da 

amamentação (ate 4 ou 5'anos) e a relativa facilidade, comenta-

da pela autora, com que eram obtidos dados a respeito de tabus 

alimentares e relativos aos cuidados com as crianças, o que tam 

bem nos pareceu ocorrer nas comunidades estudadas em Porto Na

cional. Aquela autora identificou ainda padrões de transição en 

tre as duas comunidades estudadas, traduzidos na diminuição da 

utilização do sistema tradicional e maior utilização do sistema 

de medicina cientIfica. Tambem esse dado corresponde ao que en

contramos nas comunidades estudadas. Os padrões de utilização do 

sistema de saúde tradicional (curandeiros e rezadores) em Porto 

Nacional (19,5% antes e 4,1% depois) diferem bastante dos dados 

encontrados em Caruaru (77,0%, Garcia Manzanedo 106 , 1978). 

Existe na literatura um grande número de estudos do 

tipo intervenção única ("one-shot") destinados em sua maioria 

a estabelecer padrões previ os ã operação de projetos de saúde 
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("base-line studies"). A 'mai'oria se preocupa em analisar as co~ 

dições de saúde (morbidade e aortalidade) das populações. sane~ 

aento básico e. por vezes. informações ou atitudes coa relação 

i sa~de~ bem como padrão de utilização de serviços. Alguns se 

detêm em aspectos nutricionais e outros no controle da natal ida 

de ou ainda ea patologias especIficas. como verminoses. Pela ha 

natureza são de limitado interesse ao âmbito deste trabalbo já 

que não tentam aferir especificamente a eficácia dos 

d~ sa~de a que estão vinculados. 

serviços 

Alguns aspectos de interesse para o presente traba

lbo serao comentados topicaaente" I~. Z~. s,. 63. 7~ • . 7'. I ••• 

•• " 111, 1_ •• 15'. 171, 172, 175, 211, 207. 213, 2.53-, 25~. 2". 

2". 

Tem-se comentado bastante na literatura as dificulda 

des na avaliação de atitudes l ". 2 •••• especialmente porque os 

metodos aais 'aceitos são particularmente laborioso a e sofistica 

dos. Por esse motivo privilegiou-se a avaliação a nIvel de co

nhecimento Com relação i sa~de e na outra extremidade da escala 

- da prática correspondente (construção de fossas. de bortas e 

outras). Essa aetodologia parece-nos mais reprodutivel nas con

dições em que trabalham os serviços rurais no para. Não ae pode 

desprezar. entretanto. o fato de que, por vezes, o conhecimento 

ê modificado. são geradas novas atitudes. mas dificuldades. es

pecialaente as de ordem econômica. tolhem a ação l ?? No relati

vo .s comunidades estudadas e possivel que tenha sido esse o c~ 

so no referente ao probleaa do abasteciaento de aguas. Ainda 

com relaçã,o a este aspecto. tem-se destacado os elevados custos 

dos sistemas rurais de abastecimento de águas. ainda que simpli 

ficados'7' 'Z. Chico R.omero ss • destaca que oa sistemas s illp li fi
cados de saneaaento básico rural somente são viáveis para comu
nidades de 2 mil habitantes ou mais. No caso de comunidades do por. 

te das estudadas,' alem da intensa participação do pessoal auxi

liar na solução do problema. como tem sido preconizado lss • iaa

ainamos que uma colaboração intersetoriall~'. articulando-se a 

solução de aaneamento dentro de um projeto d~ desenvolviaentoru 

ral integrado, especialmente com o setor agropecuário. poderia 

oferecer uma perspectiva de solução para o problema. Ainda nes

te caso dever~ se-ia pensar em soluções ultrasimplificadas. como 

simples proteção de mananciais, abertura de regos, etc. No caso 

de Canela por exemplo. verificou-se uma mudança de utilização de 

rio-cacimba para a fonte (tabela 43 e figura 9). Podemos supor 

~ •••• ftnnl11A~;n ftl.@ ARai. 82iu certamente · colaboraria na pro-
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teção do manancial que existia a uns dois mil metros da local i 

dade, bem bomo na abertura de um rego que trouxesse a água ate 

os moradores. Enquanto isso nao ocorre a utilização de desin -

fecção química (hipoclorito de sódio, no caso das comunidades 

trabalhadas) tem sido tambem utilizada na literatura (d'Angle

jan 72
, 1964, na França utilizou Lugol). 

Outro aspec~o bastante ventilado na literatura tem 

sido a utilização dos auxiliares na personalização do atendi

mento, quer como defensores dos interesses da população que lhes 

ê muito próxima cultural e afetivamente 244 , 151, 249, quer sim 

plesmente corrigindo a distorção do tratamento impessoal que a 

medicina moderna tende a conduzir 287 ' 1'+'+, 92, 115, 91 Este 

aspecto e ainda mais importante no meio rural, que se caracte

riza pelo destaque às relações primárias - interpessoais e in

terfamiliares. A esse fato agrega-se o efeito-demonstração ob

tido da própria conduta do auxiliar, que parece ter assumido im 

portância em alguns programas l3 2> 276. Essas facetas que foram 

notadas tambem na. presente experiência certamente contribuem p~ 

ra explicar a grande aceitação que os auxiliares rurais têm no 

seio das comunidades em que trabalham 260 , 293, 213, lO? , 3, com 

raras exceções, estas ocorrendo quando o treinamento lhes trans 

mite vieses culturais do pessoal profissional de saúde, 

se observou na África (Van Etten 266 , 1975). 

como 

As modificações não diretamente associadas à ativi

dade do auxiliar' de saúde (no caso do presente trabalho, as a.! 

terações nos meios de 'obtenção de informações, nos hábitos com 

relação ao fumo, e talvez as relativas à periodicidade de via

gem) e que, de certa forma, se traduziram por uma certa movi -

mentação nas comunidades (em Silvanôpolis a comunidade pediu 

que a atendente ministrasse i noite aulas de alfabetização, o 

que evidentemente foi atendido), tem sido descritas na litera

tura, sendo que Bronson so , 1962, as denomina de efeito bola-de 

neve ("snow ball effect"). esse efeito se traduz na intensifica -

ção da atividade comunitária em setores ou em aspectos não re

lacionados diretamente ao trabalho inicial. 

Ainda e digna de comentário a função do atendimento 

primário de saúde no meio rural como fixador 

literatura tem destacado a importância desse 

de populações. A 

aspecto 5, 282, 

166. Esse fato não foi notado no presente trabalho, nao somen 

te face ã intensa mobilidade populacional observada~ como tam-
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bem por ter sido o serviço de saúde rarissimamente apontado c~ 

mo motivo da procura ou permanência no local (tabelas 22 e 26). 

Alem dos comentários a respeito de que aspectos da 

açao de saúde atingiram seus objetivos e que outros aspectos 

não o fizeram de forma completa ou deixaram de fazê-lo, que r~ 

sumiremos nas Conclusões, sempre surge a questão daqueles seg

mentos da comunidade que não foram passíveis de mobilização pe 
, -

lo trabalho. Alguns estudos identificam uma relação muito niti 

da entre o melhor padrão sócio-econômico e maior participação 

da comunidade 12 '. Dentro das limitações já mencionadas, tal fa 

to pelo menos não parece ser tão evidente no caso das comunida 

des estudadas. Nesse sentido, haveria interesse no relaciona -

mento de uma serie de variáveis dependentes (Qualidade de Habi 

tação, Nota de Saúde, Utilização de Recursos de Saúde e outras) 

com outra serie de variáveis (independentes) que pudessem ex

plicar, pelo menos em parte, o comportamento dos segmentos me

nos colaborativos da comunidade. Esse e um tipo de análise que 

buscaremos empreender em prosseguimento ao presente trabalho. 

Um outro aspecto de interesse, já que se verificou uma propor

ção apreciável de construção de fossas, seria o estudo da evo

lução das comunidades no que se refere ao problema da vermino

se. Esse estudo avaliaria o uso efetivo das privadas, especial 

mente diante do fato de que parte das famílias trabalha no ca~ 

po e possivelmente não teria oportunidade de utilizar sempre a 

fossa construída. Nesse sentido, já existe um estudo "antes"re 

lativo ã verminose na comunidade de Taquaruçu, que revelou uma 

prevalência de 94,7% de. infestação verminõtica, com predominâ~ 

cia de áscaris (59,6%) e ancilóstomos (59,6%) (Dados do Servi

ço de Saúde do Município) 

Os achados da presente investigação sugerem como po~ 

siveis "indicadores de impacto" para serviços de saúde rurais 

com utilização de pessoal auxiliar de formação elementar: 

- proporçao de novas fossas contruídas; 

- proporçao de novas hortas plantadas; 

- aumento de cobertura de vacinações; 

- diminuição da procura primária dos serviços urba

nos anteriormente demandados. 

Poderíamos alinhar algumas sugestões resultantes dos 

achados do estudo, no sentido de aumentar a eficácia dos servi 
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ços rurais em Porto Nacional: 

Intensificar o programa de construçao de fossas 

em Ipoeiras (facilitando a confecção de lages). 

Buscar recursos para a solução simplificada do 

problema do abastecimento de águas (construção de 

alguns poços protegidos ou de rego) nas três co

munidades. Enquanto tal nao ocorre, buscar man

ter constante o fornecimento de hipoclorito de 

sódio. 

- Estudar conveniência de estimular as populações 

das três comunidades para um destino mais adequ~ 

do lixo (queima ou enterramento). 

Intensificar os programas de vacinação, se neces-

sário utilizando a oportunidade das visitas de 

supervisão. 

Expandir para as comunidades rurais o programa de 

melhoria habitacional pelo sistema de "mutirão". 

Repetir periodicamente o inquérito nas comunida

des visando nao somente a avaliar novos progres

sos da ação dos Postos, como tambem a identifi -

car eventuais retrocessos em ganhos já alcançados. 
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VII. CONCLUSÕES 

O estudo realizado leva-nos a concluir o seguinte: 

1. Não foi possível identificar alterações nos 

dicadores de saúde sob a ação do serviço de saúde rural, 

in-

ao 

que tudo indica devido,ao curto período de tempo em que foi 

realizado o estudo (aproximadamente um ano e seis meses) e 

principalmente ao pequeno porte das comunidades estudadas. 

2. Houve modificações no padrão declarado de utili 

zaçao de serviços de saúde com diminuição da procura primária 

de serviços na sede municipal pelas gestantes e principalmen

te pela população em geral. Houve diminuição acentuada na pr~ 

cura declarada do sistema informal de saúde. 

3. Ocorreu piora na cobertura de vacinaçao antiva

riólica em adultos e crianças, possivelmente relacionada a 

chegada as comunidades,de populações interioranas não imuniza 

das. Não houve praticamente alteração na proporção de gestan

tes vacinadas e houve progresso na vacinação de crianças com 

as vacinas tríplice e Sabin e de adultos com a vacina antite

tânica. Não foram atingidas porem as metas programadas (80% 

da população alvo). Estes resultados modestos devem-se possi-

velmente ã carência de imunizantes em toda a região ã 

do estudo. 

epoca 

4. De acordo com a avaliação efetuada por meio de 

notas ponderadas atribuidas por juízes, Ou nao ponderadas 

atribuídas por um só examinador de acordo com critêrios pre-

viamente estabelecidos, houve incremento no grau de informa 

ção com relação ã saúde em todas as comunidades estudadas. 

Guardadas as limitações metodológicas relacionadas ã aplica

ção de testes de significância a grupos de indivíduos que, a 

rigor» não constituem amostras, senão face a um artifício eon 

ceitual (consideração do universo constituído pelo conjunto 

das pequenas comunidades rurais isoladas do norte de Goiás ou 

mesmo da Amazônia Oriental) as modificações econtradas revela 

ram-se significantes (a menor que 0,5%). 

5. De acordo com a avaliação efetuada por intermê-
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dio de notas nao ponderadas, atribuídas por um so examinador 

com base em critérios previamente aprovados por técnicos de 

saúde com experiência na região, houve incremento na qualida

de da habitação em todas as comunidades estudadas. Guardadas 

as mesmas limitações metodológicas mencionadas no ítem ante -

rior, essas modificações mostratam-se da mesma forma signifi

cativas (a menor que 0,5%). Ao buscar discriminar entre as 

variáveis componentes deste índice, concluímos que as mudan 

ças se deveram em grande parte à melhoria do destino dos dej~ 

tos (construção de fossas secas); secundariamente a melhorias 

na qualidade da captaçao de água para o abastecimento, melho 

ria nas paredes, tetos e aumento na quantidade de filtros; e 

praticamente não se beneficiavam com melhorias no destino do 

lixo domestico. 

6. Além do aumento no numero de hortas (de 4,4% p~ 

ra 66,7% das famílias), verificaram-se mudanças em outros as

pectos da comunidade, não previstos no planejamento inicialdo 

trabalho, como a utilização mais intensiva do rádio como meio 

de comunicação bem como aumento da proporção de famílias pos

suidoras de rádio; aumento da frequência das viagens e mudan

ça dos hábitos declarados com relação ao fumo, com diminuição 

dos usos tradicionais (aspirar e mascar). Se estas últimas mo 

dificações puderem ser associadas à presença do atendente ru 

ral na comunidade, como aparentemente ocorre, podemos dizer 

que essa presença teve um impacto modernizador sobre as comu

nidades trabalhadas. 

7. Não foràm identificados efeitos colaterais neg~ 

tivos da operaçao do posto rural. A época do desmame não foi 

antecipada, como era possível se temer diante do processo de 

transformações sociais e culturais desencadeadas,aparentemen

te,pela presença do posto rural. 

8. O modelo de investigação do tipo quase-experi -

mental, no caso específico deste trabalho, foi prejudicado no 

seu rigor por algumas ocorrências fora do controle do investi 

gador, fazendo com que a comunidade testemunho o fosse com va 

rias restrições. No entanto, sua inclusão no estudo se mos-

trou benefica pois agregou conhecimentos ao simples inquerito 

"antes/depois" que seria conduzido caso a mesma nia tivesse si 

do envolvida. 
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9. A metodologia utilizada, incluindo o modelo de 

investigação quase-experimental é, ao que tudo indica, passí

vel deser aplicada com sucesso em estudos semelhantes em comu 

nidades rurais no interior do Brasil, envolvendo pessoal de 

escolaridade elementar na realização das entrévistas. 
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Figura 3. Canela a escola e a igreja (ã esq.). 

Figura 4. Canela uma das ruas laterias a praça. 

Figura 5. Canela: o posto rural. Â frente, atividade 

de construção de lage para fossa. 
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Figura 6. Ipoeiras: a escola e a igreja (ã dir.) 

Ao fundo, o posto rural. 

Figura 7. lpoeiras urna das r uas laterais ã praça. 

Figura 8. Ipoeiras o posto rural. 
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Figura 9. Canela a atendente rural junto ã fonte. 

Figura 10. Canela privada rústica. 

Figura 11. Canela: a população aprende a construir a 

lage para a fossa (ã dir., de cócoras o au 

xiliar de saneamento da Unidade Mista) . 
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TABELA .. 1 OlSPEASlo POPULACIONAL NO 

JCIIIICt'PIO OS POIlTO KACIQINA.L - COtAS 

~' .. 
I.OCAU~ 

Sede do ~clplo ••... '0)) 

S..se doa OlauicoI 
(populaçio rural n~ 
cl •• 4fI) •• • •••••••••••• .17 

IhIra! Disper •••••••• ~ . 21U7 

TOTAL 3 1511 

., 

Tabela 1 KL~lC1PIO DE PORre KACl~ .- COlAs 

SERVIço DE SAODE JUJtAL 

·ronte 

, 

2' .1 

2.' 
U,. 

100,0 

P~IO DE SERVIçoS tit."P..UItt OS 0015 F&:MElROS AJriOS DE 

ruwCIOUAKDi'TO CU 

-fonte 

~ 
19 ANO 29 ANO 

JtI1( 12 • .rua n .roL 13 .. .JUI 74 
(1) ... e.) (12 ae. ••• ) 

At.eftdu...nt.o ttidlc:o •••••• UU 110' 
Vlalt •• de auporvi,io ' .. U 29 
Atendi.ante pela 

AteruScnde ' Rueall 

Kencr-u 4a 1 ano ..... '" "5 
De 1 • 5 &.I'KU: o. ' ••••• lUO lnS 
De 5 • lO ano • . ••••••• Ust .H 
*-101'" " 10 ano • .. . n~s .2.5 
Vaclnaç:õoa {Dous' '" 892 U7 

(..u.Uvos ............ 2531 1)93 
.eq~l\" lntervClnçõ ••• " H 

.... 9 .. . ~n.~&çio • 317 'U 
Colbd toa. dt! l!a.1n ..... " lO. 
(lI&.lúl.J 

Vidua clClll.1cU.1a.r ••.• 1014 2026 

(I) 'oa toa d. Canela. Taquaruçu. tpooira. e P4cclamente S11V! 
n6poU.. . 

• 'ontel aol.tóriol Tr~.~a.i. do serviço d. s.Úde .~r.l do 

Munielpl0 do Porto ~aclon~l. 
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TAAELA 5 

COftUN'IDADES RURAIS DO MUNICtPIO DE POJt'lO IlACloNAL 
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lU 
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' lOS 100,0 



COtiIIIII.DU ...... IS DO ..... ICI.IG rL I'()IiTO IlAtII'llAL • GOIU 

CUK1UlSllCA$ 1~ICoIS OAS UIOIOIIIoIDIS 
• PlCI'IIIllAD( DoI TIO" • 

~oc .. \ •• . . .. ... " 0" •• ' ,-
• ".t ..... 

_TI'" 

,.w.. • , 

~O c • L 

~ 'f.a.A'(I" 
'1ALO_ . 
Pr6pda. -_ ... AlupOIo • • 

omIda ... 

1I:D!L •••• 

..ala •• 

~OC.L 
.... 'A .... ~ "'''\.0. 

_dli~ - 101 • 

lIItDalS 
• da hIb,l ... 

- l1li. 

-I • .. .. 

~ 
... '" .... ,. .. " . • •• 811 AOI" • ... · 0 I ' 

" .. " .. . , . , . , . , . , · , 
• 101 YIJ; 

.. 
0Il0 OI 
"""Tr 
tIO •••• :- " 11.Z 15 !to.O II ".1 II lDO .C ., 71.' U ".0 
CXI! YT. 
QJlO 111 . 
PllGoITr 
CIO •••• : I n,l S 20,0 O 0,0 O 0,0 12 21.~ 11 n.o 
CIIIfJA ••• O 0,0 S ~,O 1 S,l I) 0,0 1 I,' Z ',0 , , 
m.u. ZI DO ZS 00 l' 100 31 100 SI 00 50 100 

~ú OII»J.S bó _lCDIO D& ....., .....,~onL • GOlAS 

c:&IIN:ttIlUTlCAS ~CAS 

.C .. • 
... " .. 

o , 
Zl 115,> , ' ).1 

3 U,l 

21 100,0 

- .... I'ECADE DA u.alTA~O -

• L .. "0'1".' JAOUAIII\JÇU 

.'"0" .. , .. .110'1 A"1'" ••• 0 • • 

o ., • , o , o , • , 

11 ID.' 19 ,ItZ,. Z1 li,' •• 19.' SS .... 
. . '. . . ' o . o o 

I 
. 

5 lO,> • 11.4 6 11.Z , 10.4 10 15.' 

· ZI 00,0 13 00.0 13 00,0 I? 100,0 OS 100,0 

0'MM"D»!'P'5 .aIS tO tom:tPlO tE JIIOfm) N1~ - CXlllS 

OROCI!JI%srn::.o.s BXIOm:As 

o IQD) ' lO! dItaXls " 

C .... I.A I ' O ( , . .. • ,.ou .... u çu 

.. ,. .. • •• 011 ...". ar • ., 11 .... I L. o •• ou 

'C17 UI 97 121 11. ,290 

UI III 110 114 lla 352 

I," 1.06 1.l4 1,45 1,lI 1,21 

22 

••• .. . .... -.. 
011'"'' 0 •• 01 ' .'.01' . , . , • , 

. 

71 IO.Z 8l ".3 73 n,' .-

.' 
17 11.7 16 15,1 • S.1 

Z Z.1 7 1,1 Z Z,S 

96 100 106 100 79 I C!' 

T O T .. L IILVANOro\ I~ 

".1'" .'.011 OI ·O U . , o , . , 

W n,> 10l n,' li ".' 
I ' 0.8 . . > 1;9 

" U :O Zl " ;9 I' !l,S 

117 "' .. U, 100.0 ,O( 100.0 

T O 1 " L SllvÂ-"Ô"O.JS 

A.n •• OI'." o, .. , .• 

,11) Sl9 Sl6 

'U '11 611 

1.21 "a ) . 1.15 



'l'AUUA - 9 

~O C· • L C • 
V. AftlA.YEL ~ 

,unt. 

VALO" . , 
... do~o 56 -
N9 de hab1. t. lS' -

WIOQAltTOS 'IoI>IQ,w-too 2,1)6 -
'" do """"'" 

101 100.0 , 
c:&c 

6õO . . ..... 7 - S4.> 

Tabela - 10 

COHUNlnI\LlLS ~URAIS Ot) Po'llNICIPIO Ot; r CWto NACIONAL _' COlAS 

CARAC1'l::HIS"tcnS l.CONOM1CAS 

- NO,.IERO Di.: OUAR1'OS -
• • L • I'O(I_AS TAOUAnUçU T O 

OI! 1"011 "'1\1 Til o. ,OU AN TI' 0'''0 I • ANTlt . , • , . , . , • 

80 - lO - .6 - 130 - 130 

1 .. 2 - 120 - 18. - lJ8 - l52 

1,i8 - l,08 - 2.79 - 2,58 - 2.53 

134 100, 0 " 100,0 121 . 100,0 210 100.0 290 

- 59.7 - 40,2 - 51,97 - 49,9 -

COMUNIDADES RURAIS DO HUNICtPIO DE PORTO NACIONAL 
CARACTERtSTICAS ECONOMlCAS 

, . , 

- 220 -
- 612 -
- 2," -

100,0 481 100,0 

41,9 - 41.2< 

23 

T • L SILVAAOPoUS 

01"011 Oi'OIl 

• , • , 

274 - 101 -
no - 618 -
?,7. - .1,14 -
529 100.0 S36 100,( 

- 51,S - 36,1 

_ POPO~ÇAO DEPENDENTE EXCLUSIVAMENTE DE ATIVIOADES AGRlcOLAS -
..• 

~O C • L C • • • L • 'POil""'S TAOU"'''\lÇU T O T 
• L 

$ILv.u.OfoOI.IS 

~ 
C~'OI$ "NTES OI: '01$ .. NT'. OU'Ot' ANT'I ~"'O,. O,'OIS 

"NT'S 
v""IIIAVEL. . , • . , . , . , . , • , • , · , 

VALon • 
~~pend.nt. 

e aUvicls. 
102 -a:.Jrieolas .. &6,2 III 78,2 18 65,0 1.8 80,' 2.5 78,4 220 62,5 445 72,7 410 10,6 .0' 65,4 

~~tes 
DEPATAO • OJ.tr"-s 

tlvidades .• " 33.8 31 21,8 42 35,0 36 19~6 13 21,6 132 37,S 161 27,3 1 .. 29,4 21' 34.6 

TOlJ\L ••••• 1S4 100,0 142 100:0 120 100, 0· ~84 00.0 ". 00.0 352 00.0 612 100,0 618 100,0 618 100,0 

TAbl:.LA - 11 CtH.lUD\OCS Il.lR1'JS 00 MlNlc2p!O DE PORI'O Nl'CJCHt\L - <DIAs 
C"AR.&CI'ER1'sr!CAS ro::tOOCAS 

- ~1açâo fconr.micme"lt.eo Ativa _ 

~o c • L C • N • L • I P o E I A AS TAOUAftuçU T O T 
• L 

SllVAr~PO:'IS 

~ 
"NrlS "1 Of."OIS ,,1\1 T E. S 0'''015 ANrES 01,.0 I S "NT!' OI'OIS Df "OIS 

VARIÁVEL 

"1 . , VA"Oilll . • " \ • • , . , " , • , · , . , 

Pcpo1M;ão 
I 

"""""""c_ .. ativa . • ... 28,6 3. 2),~ l2 26,1 .. 2),9 85 25 . 1 OI 25,9 161 26,3 1.0 24,9 IlB 20,7 

~~ão 
l'O'fI:Al'V 0.""," 

te l.twltLva.: lIO 71,4 108 7<.,1 a. 73,3 1" 76,1 253 74,9 2lil 74,1 .51 71,7 50' 7S,l '90 79,2 

1UtI\L .••• . 1':.4 00.0 lU (,O, ,) 120 00,0 13 1 jIDO,O 3J8 100,0 J,;;, 100,0 612 100,0 618 100,0 .18 1%,0 



TABELA - 12 

~OCAl. 

~ V.uIAv'" 
",. ... -
RODUTORES 

loM ·PRQct. 
TORES ••• :: 

TOTAl ... 

PRQIlARROZ <[D[ANA (1) 

VAlOR MAXI 
"9 ....... : 
VAlOR MIN[ 
MO ....... :: 

(1) .. sacos. de 60 Ka 

TABELA - 13 

~OC"L' 

COMUNIUAOlS RURAIS 00 MUNICtPIO DE PORTO NACIONAl. • GOlAS' 
tA~TERIST[eAS EeONOM[CAS 

- PROOUÇAQ DE ARROZ -

C • .. • l Ao 'POI, .. "I TAQUAIIUCU 

UI'" Ol,rtl' ..... t,. De '0" """I' 01'0 I • . 
19 

la 

29 

12 

100 

2 

• . • . • . , . • • .. 
65.5 2' 9.2.3 IB 78,3 JO.O 90,9 53 79,1 51 78,5 

34,4 2 7,7 5 21,7 3,Q ~ .1 I' 20,9 1. 21.5 

100,0 26 IOO!O 23 100.0 33 100.0 67 00,0 65 loooe 
" 

- 10 - 20 - 30 - 15 - 20 -
- 20 - 80 - 100 - 100 - 835 -
- 3 - 10 - 6 - 2 - 3 -

COIlUN[OADES RURAIS 00 MUNIC!PIO DE PORTO NACIONAL _ GOIIIS 

CARACTER!STICAS ECONOMltAS 

- PROPRIEDADE OE BOVINOS -

C • N I Lo Ao I' o E 111" J TAQUAIlllÇU. 

• • • • L SllY4Nt"»'OLlS 

"!li ,., 01'0" 01.0.= . , . , . , 
90 75.6 105 84,7 3' 32.4 

29 24,4 19 15,3 71 67.6 

119 00,0 i 2' 00,0 105 100,0 

16 - 20 - 20 -
100 - 835 - 90 -

2 - 3 - 2 -

TO T 
• L 

SllVANOPOU!l 

... ,,,.1 V". ~ 
... U •• 01'0'1 ""'" DI '011 ,UIT,' ""'0 I • ,"HI. 01'0" 01'01' 

",ALO_ 

PROOUTORES 

MO PROOU 
TORES ••• :-

TOTAL ..... 

BOVINOS MtCIANA(1 ) 

VALOR MAX[ 
NO ...... :-

VÁLOR M!N[ 
NO ....... :: 

(I) em tabtçl$ 

TABELA· 14 

~,oeAL 
VAIUAVIH ~ ... 

\I'.40l0111 

.; 
ALFABET!~ 
DOS ~Al 
RES DE 1 
.. OS ...... 

ANALFABT IHAU/,enO 
'o, ,"'IORtS DE 

11 "OS ... 

POPULAÇAQ 
MAIOR OE 
I) "OS ... 

. 
9 

20 

29 

lo 

400 

1 

• . • . • . • . • . • 
31,{ 15 57.7 10 43,5 1 3,0 31 46,3 2' 36,9 

69,( 11 42, - 13 56, 32 97,( 36 53.7 .1 63.1 

100,1 26 100,1 13 100, 33 100.0 67 100,0 65 100,0 

- la - 3B - '00 - 8 - 18 -, 

- 600 · 120 - .00 - 100 - 200 -
- 2 -. 5 - '00 - 1 - 2 -

COMUNIDAOES RURAIS 00 MUNle!PIO OE PORTO flAC[ONAL , GOlAS 
tARACTER!STICAS SOCIA[S 

- ANALFABETlSMO_ -

•• fi! " L AI '" o IE 111 AI TAOUAAUçu , 
ANTlU Dt:'UII ... ,UIS Df '011 Ali TEI 111('0 " . • . • . • . , . • . • 

70 03, 58 78,4 34 53,1 63 61.2 136 82.9 148 84,6 

I' n,7 16 21,6 30 46.9 40 38,8 28 17,1 27 15.4 

.' 100,v " ICOtO 64 lCO.O 103 100.0 16' 00,0 175 100.0 

. • · • . , 
50 42,0 .0 32.2 SI 48.6 

69 58,0 84 67,8 54 5l,4 

119 100.0 n4 00,0 105 100.0 

10 - 11 - lB -
400 - 600 - 275 -

1 - . 2 - 3 -

T • T 
• L 

SILvAN()looLIS 

... ,u •• 01'0" 111'0': . • · , . , 

240 16.9 260 73,4 163 60,0 

72 23,11 9·116,6 106139,4 

269 1100,0 311 00.0 35' 00,0 
I 

24 



TABELA. 15 

~OCAL 

~ VA.,AvU. 
V"LO" 

ESTUDANTES 
OE 7 A 20 
MOS ••••• 

PllPESTOT NAO ESTU 
O:.HTES or 
1 A 2000 

POl'UlAç.Bp 
DE 1 A 20 
ANIoS ..... 

• 

COMUNIOADES RURAIS 00 MUNIC!PIO DE PORTO NACIONAL • GOl~S 
CARAtTER1STICAS SOCIAIS 

.'POPULAÇAO ESTUDANTIL· 

. c ...... • L • "OEI"· .... T"""""uçu T O T • L 

A/II1" DI'O'I """1 01'011 ,,"UI V.,o t. A'n'l 01'011 . , 

43 95.6 

2 4,4 

45 00,0 

. , . , . , . , . , , 

37 92,5 45 88,2 67 94,4 lO' 86,7 118 88,7 192 

3 1,5 06 11',8 4 5,6 16 13,3 15 11.3 24 

40 00,0 51 00,0 11 00,0 120 ~,O 133 00,0 216 

CCl'lUNlOAOES RUR .... IS 00 MUNlctPIO DE PORTO f:ACIONAL - GatAs 

CARACTERISTICAS SOCIAIS 

, . , 

88.9 222 91.0 

11.1 22 9,0 

00,0 244 00,0 

SllVANOPoUS 

01'011 • 

. , 

203 81,9 

45 18,1 

248 100,0 

TABELA .. 16 ESCOLARIDADE 00 CI-EFE CA FA."IILIA 

~O • • L. • • • • L • "OEIIIAS TAQUARuçu 

VAltII.V;l ~ 
.NTI, 01'01' " .. 'lI 01'011 """i 01'0'1 

., .. ~o" , , . , . , . , . , · , 
Anolt'~b!. 
to. .... 6 20.7 10 :lO., 10 43.5 16 46.S I' 22,4 9 13,8 

Co", Alcull'i!l 
a!ocolorld,!l 
de ••••••• " 79.3 16 61.5 13 56,S l7 51.5 52 77,6 56 66,2 

EOOiEFE Tetal O. 
Famllha •• ,. I:'J,O .' 26 100.0 23 100,0 

" 

33 100,0 67 100,0 65 100.0 

Escolarld,! 
de 
me~1ana (I) I 2 - I - I - 1 - 2. -
Eseolerld~ 
d. 
~x11M 00. 4 . • . 6 - 3 - 6 . 4 . 

, 
E5e.oler1d~ 

O ~ . de m!ry1~e - O O , - O - O' -
r 1) E:II anos de est"ldo •• 

TABELA'. 11 

~O'CAL 

~ 'IAII14'11l 
"'''''011 

LOCAL. o o o. 

OUTROS PO'I 
TOS 00 rlO~ 
TE DE GOlA, 

LNASCliEf NOROESTE .. 

OuTRAS' RE 
~IO(S ,::. 

TOTAl ..... 

CQr;lU.'ilDAOES RURAIS 00 ~uNrCIPfO DE PORTO NACIONAL· GOIllS 

CARACTERtSTICAS SOCIAIS 

• LOCAL DE f\ASCU~!NTO DO CHEn: DE FAMILlA • 

-
e • N , L • 'POE'"AS TAQUAAUçu 

ANTI' 01'011 ANTII Dl '0" A" TI S QI,OI' . , , , . , . , . , · , 
6 20.7 • 17,4 2 8,7 ,2 6,1 . . · . 

8 27,< " 41,e 19 8,,6 26 78,8 9 13,4 I. 21,S 

'" 44-.[: 8 34,8 2 8,1 5 15,1 59 86.6 51 78,S 

, j,9 · . . . . . - · . 
29 100,Q 23 100,0 13 00,0 33 100,0 67 ICO,O 65 100,0 

T O T • L SILVAtIOPollS 

..... "1 0"011 01'0" . , . • . 1 • 
31 26.1 3S 26.2 57 !:j4,!! 

aa 73;9 ,as 71.6 '7 45.2 

119 00,0 124 oc.a lO' lO:.J 

I .' I · O 

.' 

• . - · 6 

O - · · O 

T O T 
• L 

SILVA,.OPOLlS 

.11 TI' 0"011 01'011 

. , · , . , 
8 6,1 6 5,0 l' 14,4 

36 30,3 SI 42.1 71 13,2 

73 El.) 64 52,9 12 12,' 

2 1,1 · . - . 

119 00,0 1 '1 00,0 91 100.0 

25 



IMELA • 18 

~GC"t. 

::s:: ..... A.". 
"4H.'· 
LotAl . .. . 

OUlROS ~ 
lOS 00 ~IO: Tt OE GOl 

;lotCHEf NOROESTE • • 

OUTRAS RI: 
ÇIOES ••• :-, 

'plAL .... 

IABELA • 19 

~OCAt. 

~ • AII',(WII. 
•• \,0. 

PESSOAS 
QUE YIAJAA 

PESSOAS 
QU[ LEEH •• 

MEIOIIIFR WIO . " .. 

OUTlOS .... 

TOTAL .... 

TMELA - ZO 

~OCAL 

~ VAIIIA"IL 
.""0_ 

SIM ... 

PROPRAllIO .... 0 ••• • 

10TAL .. 

. C~MU.;ul~ 1\i;);AI~ 00 '~ .fCil:I!II IJl nn l.l HAt.I :;~oAl - l l·lA:.. 

CAAACTERISflC"S SOCIJIS 

• PReCCOENCIA 00 CHCfE OA f .. 'LIA • 

• • til • \, ... l'Ollfl.I lAOUAAuçU 

" ....... .".11 ". ". O. '0'1 •• T' • ".0 I • 
o 

5 

'O 

• 
-

19 

, · , · , . , o , . , 
,17 .~ • 15,' l 8.7 l 6.1 . . . . 

69.0 21 80 .~ II 9t.J 30 90,9 l6 38,8 Z8 45.2 

113
•
8 I 3.8 · . 1 3.0 38 56, 7 33 53.l 

I - · - · - . . 3 ' 4.5 1 1.6 

IJO.O 26 00,0 l3 00.0 33 100.0 67 00.0 6l 00.0 

COMINIOAII(S 'R1JRAI$ 00 'IJNICIPIO O( pORTO NACIONAL - GOI~ 

CARACTERTSIICAS SOCIAIS 
- MEIO O[ INFORI'AÇ.lO • 

• • • , .. ,POI"I ... , tAQUAJluçU 

... " . IU'O" "'" U. O. '011 ."TI' 01'0 ' • . 
16 

-
B 

2 

26 

, o , . , o , o , o , 

61 •• 1 l6.\ 16 69,6 16 '8.S . 19 92,2 33 51,9 

. - - I 4.3 3 9.1 . - - -
30,8 19 13.1 6 l6.1 14 U~4 5 7.8 24 12 .1 

7.7 - . . . . . ... - . -
00.0 26 00.0 23 00.0 33 00.0 64. 00.0 57 00.0 

tlMI~IDAJ)(S RURAIS DO J'IlINICTPIO DC PORTO NACIONAl - r'::lras 
CARACTERISTICAS SOCIAIS 

- PI!OP1lI EOAO( DE MOI O -

•• N f L " I,. O f I ,,". T"OVAIIIUÇU 

.... T" 0'''011 .... TI' OI '0" "101" , ""0' • . , o , o , . • . , O , 
B 30 . 10 38. • 19.( '10 33. 15 22,1 l6 41.9 

18 69. 16 t;I, c 17 81,0 zo 66.7 SI 77,3 36 58.1 

1 • 1 •• S" .. VN4t'11't.1US 

.. , .. OI ,." .... "" 
o , o , o , 
1 5.9 6 5.0 1 6.9 

61 , 56,3 .19 65,3 88 86.l · 

42 35.3 35 za.o l l.O 

3 l.5 1 0.8 5 4.9 

119 00.0 121 00.0 lOZ 'oc,O 

1 O 1 •• SllV.."o.-ol.l$ 

.11' " 0"01' ."01' 
o , . , o , 

91 80.5 56 48.3 31 30.0 

" I 0.9 3 l .6 8 7.8 
19 16.8 51 49, 1 63· 61.l 

l , 1.8 - - 1 1. 0 

113 oo.~ 116 00.0 103 100,0 

1 O , • • SU,YANOI'OllS 

.. .. T •• 0"011 Of"OIl 

O , O , O , 
27 23 .9 46 39.0 3Z 3S', 2 

86 76.1 7Z 61.0 59 E4.3 

. 
l6 100: 26 ICO. li 100.0 30 100.0 66 loo.e 62 100.0 113 100,0 118 100.0 91 00.0 

26. 



TAlIElJ. • 21 

~. • • L 

~ ."""".," .... LO· 

nXRW I Aoo .u 
.. nos .... 
Entre I ( - 10 Anos , . . 

POI'RCS 10 lO AFIas. , 
I'NII ~ . ' .... 

• 

cOM<.lrilo~(s "üRilIS tiO MVPiICtPiO úE P~TO iV\CIo.~L. • GOI~ 
CARACTERTSTICAS SOCIAIS 

• 1(11)0 OE IItSlotNclA NO ,OCA, • 

• • • L • , 'OI I.,.,S Tot.(IU.Al'IUÇU 

... 1'" OI '0" , ... " . 1 ,. '011 .... T" 01'0' , . , · , . , . , . , . , 

1 ~ b._ / 4,9 O 0.0 -O 21 ,1 :1 ~ . 8 51 1'.5 

'Z 53.3 100 70,4 "5 /0.' 101 !>e. I 2ro 6~.1 1.8 ~".2 

'9 J:l , J . 35 14 .7 35 2?í' 105 l l,l '"3 19.J 

r • r 
• L 

oi"'" I OI f O" 

. , · , 

Z~ -.' •• U.!> 

381 63.2 lOS 59.1 

1.9 32.' 115 25,8 

rOTAl . .. '''' 100,0 I" /JO,O 120 00.0 
3~ F'l., 

l e" CO , !'! 3JS CI), C'I 351 00 .0 61-1 OO .f: "8 00.0 

lAllUA • zi 

~O("L 
\fal,Ay.,.. ~ "' '' LO. . 

",scew "" loc.1 .. . . 

ProlCt_1cS.a 
de de Pâ 
,.."tes .: . 

II01PA" [~.go . . 

Escol • .. . . 

~tr'O •• •• • 

Rec $lLlde. 

Toul . .. .. 

Tabftla 2) 

~O C • L 

CCNJHIOAO[S IIURAIS CIO fi\!IIl:1P10 OE PORTO NACIONAL - GOtas 

CAAACTERlSTlCAS SOCIAIS 
- I«)TIVO DA PP.O(tJRA DO LOCAL -

C •• 
• L • 1'0".'" 

r __ 
r. r 

• L 

oi" fi t I • 1' 0" A""I' OI f o., •• 1'" '1' 0 I' •• TI • 

• 
10 

3 

8 

2 

. 

N 

C 

, -r · , · , · , . , · , . , 
10./ • lS .4 2 8./ 3 9,1 . . 8 · . '. ' 
3':.5 I 3. ' C 17 . C · 0,0 56 53.6 35 54 ./ 70 58.8 
10,3 3 tI.5 • 2'.1 · 0.0 5 7,5 Z3 35,' 14 11.8 
27.3 lO 38.5 8 34,8 Ii 63.6 2 3.0 2 3.1 18 lSo I 
'.9 6 23,0 3 13.0 9 27.2 J ' , 5 4 '.3 8 6./ 
. Z 7.1 · . · . 1 1.5 · . I 0.8 

00.0 2. 00 .0 ZJ 00 .0 JJ 00.0 ./ 00.0 .;4 00.0 lI' 00 ,0 

CCMt1NlDADES RU RAIS DO MUNIClpIO DE PORTO NACIONAL - GOlAs 

CARACTERtSTICAS SOC IAI S 

- ~:OUlLI~C': POPUr..;CI':-WU .. -

• N • L • I I' o f I 
• • S 

TAQUAI'!:JÇU 

01'0 1' 

· , 

I 5.1 

)6 N.3 
Z. 21.1 

33 26,8 

19 15.4 

2 I.' 

IZ3 00,0 

r O 

VAflllAvEl ~ ANTI" 011'01 S A"' TIS OI ," O I S ANTES QI 1'0' S AfiIITIS 

",,,,,011 . , . \ . \ · \ . \ " \ " \ 

:-
;;l-'" ":,.'; ~ 
~~r .... • Z.' 19 13,4 . - · . li 3, 3 12 ),' lS 2,5 

!<B'OP ....,.. que 

"" lSO 97, 4 12) 86,6 120 100,0 184 100,0 JZ7 ",7 340 .... 597 '7,S 

TOTAL .. 154 100,0 142 100,0 lZ0 lGO,O 184 100,0 338 100,0 J52 100,0 612 00.0 

27· 

I.It.V.v;(\f'OL1S 

Dl '0'; 

· • .. -
~ _.1 
... I 1t~.f 

IZ 11 ,1 

OI. 1(10 . 0 

'IL';'~ 11 

OU'O " 

· , 

• '.3 

I 1.0 

I' 16.7 

•• 47.9 

I/ 28 .2 

· . 

•• 100,0 

T • L SII •. VANOPOlIS 

OEI'OIl o f " O, S 

· \ . , 

li C.' 7 . 1.1 

647 9S,4 6ll 98 •• 

678 00,0 .,8 100,0 



'fAl:lt;LA - 24 

~9 C • _l 

~ VA,uAvEL 
VALO A 

Escola.: .. 

MOB 

f>t>r ____ 

o"tros .••. 

TOTAL •• 

-

TAunA - 25 

~O C • L 

~ VAAIAvEL 
VALO" . 
Deseja Contt 
nuar Resi-
dindo no lõ 
cal ..••••• : 11 

NVASPENT Nio deseja 
continuar re 
,tdtndo nõ 
IOClI •••••• 18 

Total ...... 29 

TABELA - 26 

~O C A L 

. 
1 

O 

-
1 

C • 

COMUNIDADES RU~I5 00 MUNICIpIO DE PORTO NACIONAL _ GOIAs 

CARACTERtSTICAS SOCIAIS 
- .~TlVO DA MOBILIDADE POPULACIONAL _ 

N ( l • '!tOEIAAS TÀQUARUçu 

""'TI$ C'e:~OI$ ... ,..TIE5 DE fiaiS ""UE' OE 1'0 I' 

• 
l/)~,O 

0,0 

-
10 ',O 

C A N 

. , . I . , • I . • 
, 'O,~ - - - - 1 20,0 7 77,8 

3 30,0 - - - - I U,l 

- - - - - - 1 H,I 

'0 100,0 - - - - f' 5 100,0 9 100.0 

COMUNIOA~ES RURAIS DO MUNICI'IO DE 'oRTO OACIONAL - COlAS 
CARACTERTSTICAS SOCIAIS 

- EXPECTATIVA DE .ERMANC.CIA NO LOCAL -

• L A .POOEIAAS TAQUAAuçu 

28 

T O T A L SILVANO!>QLlS 

A"" f E' D("OIl Df.'OIS . , . , . • 
2 33,3 14 ?l,6 - 0,0 

• 66,1 • 21,1 2 100,0 

O - -I 5,3 -
6 100,0 19 00,0 2 i!lO,O 

T O T A L SllVANOPoUS 

"14'11;1 01"011 .... TIl DE "OI' ANTE' Ofl'O II ANTII OU'UU UlPOIS 

, 

37. 

62,1 

100,0 

C A N 

. , . • . , . , . 

16 61,5 20 87,0 32 100,0 ~3 79.1 53 

10 38.5 3 13,0 O ~O.O lO 20.9 12 

26 100.0 23 100,0 32 100,0 67 lDO,O .5 

COHUN[OADES RURAIS 00 HUNICIPIO DE PORTO NACIONAL _ GOtAS 

CARACTERTsTICAS SOCIAIS 
- MOTIVO DE DESEJAR CONTINUAR RESIDINDO NO lOCAL _ 

• L A IPOEIRAS TAQUARUÇU 

, . , • • • , 

81,5 8e 70 •• 101 82.2 RI '8.6 

18,5 35 29,4 22 17,9 22 21.4 

100,0 119 100.0 123 100,0 103 100,0 

T O T A, L SI LV ANOPoUS 

YARI'4VEl ~ 
AN tiS 0111'01$ ANTIS DE 'OIS ANtES 0"0 I' Ai'( TIS 01'011 011'01$ 

VALOR . 
\ • , . , • • • • . , 

" 
, 

" 
, . , 

Recursos de 
Saüde .', ... 1 3.S 1 3.9 1 4,5 - - 3 4,5 - - 5' 4,2 , 1.1 - -
Gosto pelo 
ambiente .•• 7 24.1 11 '42.3 10 45,S - - 30 44,8 38 58.5 47 39.8 49 53,8 56 5.5.' -
Escola, ..•. 4 13;8 6 23.1 8 36.4 - - 9 13,4 8 12.3 21 17 ,8 :14 15,4 23 22,8 

MTVASPET Emprego •••• 7 24.1 4 15,4 2 9.1 - - 5 7.5 .5 7.' 14 - 11.9 9 9.9 2 2,0 
Velhice •••• ' 4 13,8 1 3.8 - - - - 8 -11,9 5 7.7 12 10,2 6 6.6 20 19,8 

Outr~s ..... • 20,1 3 11,5 1 4.5 - - 12 11,9 9 13.8 19 16.1 12 13.2 - -
Total ...... 29 100.0 26 100.0 22 100.0 - - 67 ,00.0 65 100,0 118 100,0 91 100,0 101 100.0 



TABELA - i7 

~. C • • 

~ V",,,A.VEl,. 
...... '0'" . 

""dian. (1) 2 

,,"xlmO •• ' " 
PRVIAG[H .fTnflna ..• . O 

In> ta 1 de c 
o t;O$ ts tu(f 
~~, ...... : 26 

(1) E~ viagens por ano 

TABELA • 28 

~OC' L C • N 

VARIA.VI L ~, ... ~TIS 

YALO" . , 
FUllaIll •••••• ,38 42,S 

FIfIAII "io ·'umalll .. 46 54.!!: 

r.ul m ... 54 100.0 

. 
(1) Tot.l: po~açao d~ 15 anos e lMis 

TABELA. 29 

~o C A L C A 

~ 
... ,.TIS 

YAAIAVEL 
V"I,.OR • \ 

C 

COMUNIDADES RURAIS 00 MUNICtPIO DE PORTO NACIONAL • GOlAS 
CARACTER1STICAS SOCIAIS 

- PERIODICIDADE DE VIAGENS -
• • •• • "OEt"A' TAOUAI\UÇ~ 

""Til 01'011 ""TI' OI '0" ..... fi" ".,0 I'. 
, . , . , . , . , . 
· .. , .... 2 - 4.6 · 1 · .6 

· .. , ... 12 · 52 - 36 - 52 

· .,. .. , I · O · O · 1 

... ... 
· .. , ... 23 · 27 · 65 · 63 

COMUNIOAOlS RURAIS 00 MUNltrPIO ~r PORTO NACIONAL • r,CIA~ 
CARACTtRTSTJCAS SOCIAIS 

• HABITO DE FUMAR -

, 
-
-
. 

. 

• L • 'POfIRAS TAOUARUÇU 

01'011 ...... Tlll OI PUII ANTr. Oi'O I. 

• 

37 

37 

74 

N' 

! " , • , • • " , 
50.0 36 56,3 54 52.4 56 34.2 62 35,0 

50.0 28 43.1 49 41,6 108 65.8 115 65.0 

100,0 64 100.0 103 100.0 164 00.0 177 100.0 

COMUNIOADES RURAIS 00 HUNIC1PI0 CE PORTO NACIONAL • GOI_S 
CARACTER1STICAS SOCIAIS 

• H~81T0 DE MASCAR FUfo1O -

E • • I POEI R'AS TAOUARUçu 

29 

T • T • • SILVANOPOllS 

...,nl. 01'011 0"018 

. , . , . , 
.' 

1 - 4.6 - 12 · 
36 - 52 - 52 · 
O · .0 · O · 

114 · 90 · 57 · 

T O T • L SllVANOroUS 

ANTII OIPOI' OU'OI' 
. 

" • • , . , 
130 41.7 153 Cl.Z 129 48,0 

182 58,3 201 56.8 140 52,0 

312 100.0 354 100.0 l69 100.0 

T o T • L $llVANOPOLIS 

01'01$ ANTIS OI! '013 ANTII OE'O I S ANTEI 01'01S OE'OIS 

" • " , . • " • " 
, · , 

" 
, . \ 

NaSCIIII ••• .. 22 26.2 5 6.8 8 12,5 3 2.9 19 11.6 14 7.9 49 15,7 22 6.2 14 5.2 

MASCAH Não, maSCam. 6Z 73.S 

Toul (I) .. 8' rOO.O 

. (1) Total: populaçao·de 15 anos e mais 

"iABELA .. 30 

~O c • L C A N 

~ 
ANTES 

VAAI4vEL 
VALOR . • 
AspiralR ... . 15 17,9 

CHEIRAM Nio aspiram 69 82,1 

ToUI (1) .. 84 100.0 

. 
(I) Total: poPulaçao de 15 anos e ma15 

69 93.2 56 a7.5 100 97,1 145 88,4 163 92.1 

7' 100,0 64 100,0 j',3 100,0 16. 100.0 177 100.0 
' ,'--

COMUNIDADES RURAIS 00 MUNICIPIO DE PORTO"NACIONAL - GCI~ 

CARACTERYSTICAS SOCIAIS 
• HABITO DE ASPIRAR FUHQ " 

E L A IPOEIRAS TAQUARUÇU 

DE 'OIS ANTES DE '011 ANTI!S OE' o I S 

• , . • . • . , • • 
2 2,7 8 12.5 O 0.0 50 30,S 27 15.3 

72 97.3 56 87,5 103 100,0 114 69.5 "O 84.7 

7. 100.0 64 100.0 103 100.0 164 100,0 177 100.0 

263 84.3 332 93.8 ZS5 94,8 

312 lOOt O 35' 100.0 269 100,0 

T o T 
• L 

$ILVANOPOLI$ 

ANTES 01,01& OE'OIS 

. • " 
, . \ 

72 23,1 29 8.2 16 6.0 

240 76.9 325 91.8 253 94.0 

312 100.0 ~54 00,0 269 100,0 



USQ 

TABELA - Jl 

~OCAl 

~ Y"R,Avt:l 
VALO_ 

ed.çio di: 
Gal1nhas.. 

UlftTAL Horta , 
outros (I) 

rnaproy ... 

Outros (2) 

TotaL .. " 

COMUNIDADES RURA[S 00 MUNICTPIO DE PORTO NACIONAL ~ GOlAS 
CARACTER1STICA, SOCIAIS 

- USO 00 QUltlTAl -

C • • , L • 
I r" ( I "" S TAOUMllUC:U 

... fi. 011'011 ""'f' OI 1'01' """1 01'0' • . • · • " • . • . • . • 
2' &9.7 - - 2 10,0 < J2,!l •• HlO,O , I,' 

2 6,9 • lb.O 3 15.0 14 4S,2 - - .0 98,_ 

1 3.': - - I 5,0 5 1(, .• 1 - - - -
- - 21 P.4.( 14 70,0 8 25,t! - - - -

2' 100,0 25 on,r~ ," 00,0 31 00,0 ,. 100,( ., 100,( 

T o T 

AIUlI . • 
92 81,4 

S <,< 

2 1,8 

14 12.4 

113 100, 

(1) Indu! (rlaçan de go!:ll"_h''i. roça f (!Jhivo df! arVOrf'.i frutHer.s qu.neo lS!-ocia4n I horU 
(2) Indul rO("1I e cultivt., .:C IIrvor~~ "-utÍ(uas 

TABELA - 32 

t~ftlOAo(5 RURAIS 00 MUNIC!"O DE PORTO NACIONAL - GOlAS 
CARACTERtSTICAS SOCIAIS 
- INoltAoO'ES DE SAOOC-

• L 

lu,on 

. • 
S <,3 

,18 66,7 

5 <,3 

29 24.7 

m 100, 

~oc.\ C A H" I L • !POltR"1 , ... ou .. ftUCU , o , • L 

~ A'"'' 0"011 ..... , .. ot '011 li .. , •• 0"0' • .... , .. ."0'1 

!NDICAOOR • Tua • Tua • Tax4 • Taxa . Taxa • Tua • Taxa • Tua 

NUalida'de (1) .... 
8 52,0 • 2'8,2' O 0,0 3 16,3 

11 . 
32'.!> 14 39,8 19 31,0 21 31,0 i54 142 120 184 :i38 m- .,2 6ãã 

Ftrtl1 idade (2) .. , ..!.. 2'5.e 
< 

14.8 
O 0,0 _3_ 7,9 11 

16.7 
I. 

2'3.0 
19 21 16,7 31 27 23 38 66 .' 120 :1 S. ;2'6 

: 
Mortllidade Geral (1) .L 6,5 ..2- O _.!l_ 0,0 

O 
0;0 

1 1 _S _, 
154 142 120 18. 142 7,0 

35, 2,8 
612 3,3 

688 I,' 

III.VANOI'oll$ 

01'0" . • 

- -
8 8,9 

8 8,9 

7C k?? 

90 100,0 

-
su.vMOIoOut 

0'.011 

• Tna 

21 Ta 34,0 

21 
108 19.4 

_2 
618 3,2 

Mortlliçi.cie infantil(3) O ,0,0 O o O 0,0 O 0,0 
_,_ 

90,9 O 0,0 1 5,3 O 0,0 O O O 8 • O' 3 19 V' TI 11 14 
'" 

1 Katf IIIOrtalida4e (3) 2S~O .1.. 50,0 o 
_0,0 ..2- 0,0 .J.. O,C .L 149,2' ~l_ 52,' 5 38,1 

_,_ 
47.6 8 4 O 3 11 14 19 

(1) por !Dtl tlabltantes 
(2) por ce. 'pessoas de sekO feminino de ttS a 50] anos 
(3) por 111,11 naA$c1~os vivos 

TA.ELA - 33 

~o c • L 

CO~UNIoAOE; RURAIS 00 ~UNIC!PIO OE PORTO NACIO.AL - GOlAS 
CARACTER!STICAS OE SAOOE 

- ICAOE CE OES1,':'~ji: -

C • • , L • "Of'RA' TAOUAlluçu 

21 21 ' -

TO' • L ~Lvo\HOPoLlS 

IIfa •• AvIL ~ 
... n., 0'.01' .. NTI • 1011'0" ""'I' 0.1'0 I' ANTI' OI '011 0.·011 

""'LO" . • . , " • . • . , . • . • . , . • 
Ate 6 

." ses ,.". :: 3 23,1 5 33, 1 11,1 - - e 24,2 < 15,4 12 21,8 9 21,' 9 15,8 

De 61f1ens 

[OAOES", 
I 1 ano ... 9 69,2 8 53,4 7 17,8 1 100,0 19 51,6 10 38,4 35 63.6 19 45.2 " 71,9 
De 1 -a , 
anos" ••. , 1 7,7 2 13.3 1 11 ,1 - - 6 18,2' 10 38.5 8 14,6 12 28,6 1 12;3 
Mais de 2 
anos •••.• - - - - - - - - - - 2 7,1 - - 2 <,8 - -
rotal .... 13 00,0 15 00,0 9 100,0 1 100,0 j3 00,0 26 00,0 55 00.0 42 00.0 51 100,0 

Mediana .•• Iim.l - Em a I - '" a 1 - 6Ir.a I - ema 1 - 600. 1 - E:o a 1 - 600 a 1 J 60. I -
.no ano ano ano ano ano .no ano .no 

30 



Ul[1A • lO 

~.C"L 
•• II!'''' ~ "."1. 

_do~ 

.. Icl,to •• 

,.,.. ~ 

JIlCSU[ 

Se_ 
ul .... .. 

-~ CW'SO •••• 

~ .. I •• ••• 

TAULA·3S 

~.C.L 

~ •• II.A", .. 
'IM" 

_do~ 

.. tct,to, • 

PeIto • Scôid, l. . CIIl •• ~ . ,.-.-
-IJ 
aI •••••• - ,. 
N •••••• ~ 

Totol • ••• • 

. 

~oc • • 
.a ....... r.& .. , .. 

S .. .. . ... 

VAlUST IIÍO ..... 

T."1 • •• • 

TMILA 17 . 
~.c . , 
'!a •• ' •• L ~ .. ,." 

$1 • •••• 

,AYCI "o ..... 
T ... l •• • • 

COUIUIIU _IS 10 _IClPIO 11( PORlO UClOUl • COIIIS 

UMCTPtSTlUS 11( SAIJO( 

• VTILlZAÇao 11( SUWlÇQS KlAS ClST_.ru • 

• • • . , . I ... ' I.'" -.. , .. •••••• ••••• ."'" .. ~ .. •••••• . 
4 

I 

5 

12 

, o , · , o , o , o , 
D. 4 ... ~ I D. · · • 53.1 · '. 

2$. • ... · · 4 ID. · · 17 100,0 

41. I 11.1 2 11. I ....1 7 46,7 · . 
lOO.C , 100.C 3 In.a s C'O.o 1$ Il"O.O 17 reI.D 

• 

all ... UOOGlS _IS 00 _IU'IO 11( ""TO MelOUl • C:Olas 
c.oucTurSTlUS fi( S..ctJ( 

• UIILI!.I(AO Dl SUYlÇOS "LA POPUL~ I" G[UI. • 

•• • • L A I'" .••• ,-
••• '1 •••••• •• rl' . ..... •• ,t • ...... 

o 

n 

. 

7 

. 
29 

, o , o , o • o , o • 
1S.! 10 311. IJ SI. · · 10 90.9 · · 
. 11 42.1 · · D IO.C . · .. IO.C 

M.I 4 II.~ 10 4l. · · , 4.C o o 

. I . 3.1 · ; · · 3 4.' · · 
00.0 2~ 00.0 23 00.0 11 00.0 " 00.0 lO 00.0 

COUID*S .. tAIS 00 _1C1P10 11( POITO ~I_ • COIIIS 

CMACTtIIfSTlUS 11( SAOOI . y.c:llCAÇ80 MTI TETIIICA 11( GESTMTlS . · -
• • •• L " '''.1 I' AI '-""." .... ,. ...... •••••• •• 1'" •••••• 

o 

3 

, 
1Z 

, o' • . • o • o • o , 
25. 3 33. 1 2$.< 3 IO. C I ll.l • 19tO 

7S. 6 Mt1 ~ 1 75.< 1 CO.O 1Z ".7 17 · al.O 

00, , OO.C 4 00.< S ~.O l' · '. 
00.0 21 00.0 . 

___ IIIIAlS ·OO TUlICIPIO (I( POITO _111M!- o COIIIS 

c.oucTUISTlUS 11( UOOI • 

o . Y~I~ MTI 'MIOllCA OI CRINIÇAS • 

c • • 
• L • 1'.1 I"'" 1_ 

•• t.' .... ' . ... ~ .. .... ,, .. ~ .. •••• •• 
o , o , o , · , · , o • 

14 SI.C 6. l4.C J1 ".1 1 lIt' 21 '5.0 11 1I .Z 

11 4~.O U 71.0 2 15,' 11 al.2 · 39 65,0 '1 78.8 

2S 00. lS 00.0 Il OQ,O I, oo.~ 10 CO.O 52 CO.O 

31 

, • , " L· • ",.-.. .. , .. • ••••• • ••••• 
o , o , o , 

U '3,3 4 11. 1 4 10. o 

I 10,0 ·is ID.I . · .. ",7 2 ' .5 I 20.0 

lO 100,0 31 10.0 S 100.0 

" I •• ..-. 
_r •• .. " .. , ...... 

o , o • o , 

ts lO.' 10 '.1 11 71.' 

o o làs '7.' 7 '.' 
20 17;1 4 '~J TI 14.' 

1 2.5 I o •• . · 
118 00.0 123 00.0 103 l~.O 

· 

, • T A L .... -.. 
AI. I. ...... .... , . 

o • o • o , 
. 

10 29.' 10 a., 11 10. 7 

M 10.' .p n •• l' ". 1 

l4 00;0 lS 10.0 V 100. o 

, . , •• ..... -.. 
.. ., .. .. "., . " .•.. 
. , o , . , 

OI "'t' 20 21,S , 7.1 

5Z 53 .. ' 71 78. 5 106 • 9l.Z 

: 

" 00.0 9l 00.0 115 100.0 



,.nA. li 

~ItCA" I 

~ "'A""'" ....... 
SI •••••• 

m IPCI ........ . 
l.ttl .... 

TlIIltl • li 

~ ... " 
" •• 1'''11. ~ " ..... 

SI ...... 

--
_11Ka li •••.•. 

r.tal ~ .. 

_LA." 
~.C.L . . 
~ ., ...... u 
" .. ~ .. 
s .......... 

"'VAlI ........ 
1oIol .... -

t_LA • ., 

~.eA" 

~ ..... , .... 
• "Le. 

5 ........ 

___ 15 110 ... refrll Dl Plllno Mel ...... GÓll1S 

~r[llSlICAS Dl SoG1f 
• YM:IU(IIII TlllFllet Dl OIMOÇAS • 

--

C • " I , .. IrDrUÃ. r_ 

••••• .,_.t . •• '1' . , .... ..t .. •••••• . 
D 

H 

n 

• • I • . • · • . • · • 
D, 2! &I. O 0,1 I se.1 I le.o , n.l 

11lO. < li, 13 1110.1 • !O,C 50 IO.C Il 12,7 

I~, 25 100. 1] 11;:.' If 100.' 60 IOO.r- ~2 100.0 

__ • .,MIS ~ 1U1t"'. I[ _ra UCI_ • GGllIS 

CARAC1EllSl1CAS Dt ~.[ 
• Utlll/(AD UB'I Dl tRIAltCA5 • 

• •• • •• " .... :... -_ .. ". •••••• ..r •. I' , ••• .. ,.,. •... t. 
• 

a 

25 

2S 

• · . • . I • • . • . • . 
1.0 li ",a a a.1 , ",3 I 10.0 I H.5 

IIO,C l 12,1 II 110.1 7 U,7 50 to,o 46 _,5 

_,I li ... ,Ii 1] 110.1 l' "'.1 10 oa.ã SI _.a . 

_IDADES 11111.115 00 !M!tI'IO DE '0110 UCI_ • GOlAS 

tM!C:IDlSlICAS Dl ~ 
• 'M:IIIIIÇIID .TI·'UIIUCA Dl __ lOS·. 

. -
•• • I Il .. 1 ••• , ..... T .... IIUCU 

· 
•• r •• •••••• . ... , ...... ..1'1' .. , ... . 

'20 

" 
'zt 

• . • • • • t . • • • 
13. 71 ... ,'" tI.l 15 56 • fll 7'.1 ,~ 53,1 

7. ., lS, , a. 13 43.1 . 51 a.! '"' 47.1 

lt:,C ~U 1011 •• 107 a: •. 161 U:)G: ... m ~0II,lI 3" .. 1'::.: 

_MIES ""5 :10 IIIIIlm:D M PalTO Ii-lCIM • "'IJS 
tMlClUISlICAS iIE SAl!eE 

- '1It1MÇlO Mn·-:tTMICA Dl AD;JI.1Q5 • 

-. 
.. o ....... •• li I .. A- '-.. " .. •••••• ........ •••••• • _TII •••••• . • . • • • • • . • • • 

7 5.~ A 53. I. 13.1 11 lG.' li II.C Z55 8S~O 

, • r ••• SI"~' . .. , .. .... ,. . ..... 
• • • • . • . 
I 1.1 li .... ! II 13.D 

'l 13.' 55 19.1 lao .7.0 .. 
91 lOO,G 'J I!D.' H~ 100." 

". T "" • 
.... •• D" 

'_'I' """ ...... 
• • . • • • 
I 1,1 31 H,' 17 14.1 

IZ ""I " ",I • 1S.2'" .. 
91 lIO.a 13 00,' 115 100.0 

. 
T.T • • . ..-. 

..r .. ., .... . ...... . t · t • t 

CC$ ... na " .. ZOI 43.' 

li l~.t Z5S aJ.' :nS M.I 
.. 

514 .GO.e 515 IID,G 5CI3 la.i.v 

T. , A' • ... y....clll'OLII 

.. " .. . ... ,. • ••••• . • • • • • .. 
CiCI 11.1 lft 13.1 li 7.' 

1IITAD ........ lU ".1 se 61.1 93 .,1 117 ... , m &6.0 <5 15,0 <SO 88.3 l" lI.1 6IIi R,< 

t.tol .... 129 ~ac.c 117 100. 101 IOG, 111 00.1 Z1I 01.0 300 ~0I.0 !14 ::0.0 iH OC.o 101 00.1 
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TA!!LA • t2 

~O' C • L C • 

~ 
" ..... 

VAIIIAVIL 
"ALO. • , 
Se. 'OS .. . . ZS 16,2 
-

O[J[TOS % to. (OIS . ... • U.8 

10tll •• • .• • 29 100,0 

tAIIE\.A - U 

~o c • L C • 

~ 
.... TI. 

V •• ,Avl" 
YALO_ · , 
to 041 Clct. IN: ........ : 22 7S.9 

AGUA 2 Oftte • • • • •• • - . 

1Poc· .... · .. · 7 24,1 

etll . • • • •.. Z9 IDO.O 

TAIUA - .. 

~oc"" 

:::s::: " •• ""IL 
."L" 
P.u-I-P1 
que ........ ::. _ ..... , U/l6 

tlJol ..... 

Toql.~ .. . 

t:CJI.IIlDArLS itIIUIS DO "--ffICfPIR DF PCItTO fII.&I'll';4IL • r.nr.! 
CAlA(TEIIS TlCAS t.: ~ 

- OESTlIlO DOS DEJEõOS -
N • L Ao IPOIIAAS UOU"fIIUCU 

N 

Df·"" alUIS OI '"0 •• ... "", '1 or,ol' 

• 

4 

12 

ZI 

• • , • , . , • , 
15.4 2i 9S.7 2S 15,' '" ".' 14 lI.~ 

84,E I .,1 a ,UI' 11 16;4 SI leiS 

1;)0.0 23 100,0 JJ 1"00,0' l> 100,0 .s 00,0 

tI'VIlIloIDES IlUIAIS 00 """IU'IO tE ""10 NACIDllAI. - COUS 
tAlAETUI'STlCAS ,li{ SMOE 

- OIIClM OE ACUA 00 AaAStEEINENtO _ 

I L • "01.1t". TAOUA"uçU 

"1'01' ......... DI '"011 •• TI • ~., ... 
• 

1 

.. 
7 

26 

, · , • , . • • , 

1,8 2J 100,0 II '7,! 67 100,~I.s '00,0 

69.3 - - - - - - - -
16.9 · - I 1.0 - - - -

100,0 !) 100,0 IJ 100.0 67 100.0 65 lC!O.O 

CCIlI1<I0ADI:S AURAIS 00 I<tmIC!PIO DE PQATO NACIONAl - GOl~ 

CA~T'~I;TICA5 DE SAijD( 

-TIPO OE "AFlI(S tAS .... 8n·C0E5 > -
• • .. ' . L .. 

., ........ ,-
... ,., ....... 4.~" •••••• ."'1' , """ . • . • . • . • - • · • 

3 10.3 : 3,8 9 )9,1 15 45.5 28 .'.8 15 N,I 

26 89,7 2. 92.4 14 60,9 11 SI,5 37 55,2 48 JJ.I 

- - 1 3,' - - - - Z l,a Z 1,1 

33 

-
T O T 

• L 
IIL yltNOftOf"I' 

"'''''1 OI'OIS 0''''' 11 -• , • • • , 
101 16,' " ",1 ., CE.7 

" 13.4 81 '5,3 56 5l.J 

119 100,0 IZI 100,0 lOS lCC.O 

TO T 
• L 

.'LYMGrol.II 

"""1' DI'O" O"tI'l 

• , • • • , 

11% ",1 " 79,0 - -
- - 11 ".5 3 2,9 

, S., • 6,5 laz 97.1 

119 100.0 12< 100,0 lO! 100.0 

'I' • T A. IL ....-.. 
"" ...... .... ,. 

"'~I' . • . • , • 
CO 33.& 31 25.0 18 11,' 

JJ 64,7 10 n,' 81 62.1 

Z 1,7 I Z,- . '-
29 DO,O 2' 00.: 21 DO.O II 00,0 (7 CO,O 65 DO,O 11. DO,O 121 00,0 10',; Il'O,~ 



TUELA c5 · 
~. c • , c • " . " " 

CARAtTulSTJCAS De SAIlÇ{ 

POSSE DL FllTP.Q . . 
"011 •• ' , ....... -

~, f.-,!:' lU 1111011 ..... " . "'041 .,. r,,, \ I IU'O, • 
" ... 'AW". 

, 
_ ..... ... 
'OSUMe ••• 

nLTro Pouwm ... 

Tot.l . .. • . 

TAtElA 41 · 
~. C • L 

~ VAIU .... ". 
•• LI' 

"."' ... . 
mo r.1M, ... 

.tou1. " . 

" 

TAlnA 47 · 
~. c • L 

~ " ... ",A'I'" 
y.~ •• 

E.oposto ... 

0ut1Hdo •• 

uro 
EnUrrldo . 

TOUl1 •. • , • 

· , • , . , · , . , · , 
25 

• 
27 

U, 21 eo. n 100,C 29 el . 9 6C 95,5 51 87,1 

13, 5 19.2 . · C 12.1 3 ',5 ~ 12 ,3 

GS II ÚO.c 23 
. 

100,C 2' Ino,O 100,0 11 100.(1 (.1 101).(1 

CQOUNIO~S RURAIS 00 MUNICIPIO OI PORTO NACIONAL • <01A5 
CARACTERISTICAS OE SACO[ 

. TIPO 00 TETO OAS HAaITACOES . 
C • • • L • "01111.' ,-.... , ...... ... TI' " , ... •• ," 40 01"'" 

, 

u 

12 

29 

, . , • , · • . • . , 
,58.6 17 65,4 8 l",8 9 27.,) .. 61.2 3ll 46.2 

.n.4· 9 3'.6 IS 65,~ 2' 1l.7 26 38,8 35 53,8 

100,< 26 100,( Z3 100,C 33 100,,< 61 100,0 65 00.0 

C"","f1)AOES RURAIS 00 I'UIIICIPJO OE 'OIITO NACIO"Al • GOJ~ 
CARACTERtSTICAS OE SADOE 

. OESTlIlO 00 um OOIttSTlCO . 
C • li ' I L • I'01'8",S '-"lO'''' 0"0 1' .. , .. O. ,o .. .... f •• t '1'0 " 

· , · , , , · , , · , , 
29 00,0 Z6 00,0 Z3 00,0 33 00,0 66 98,5 Z3 M , S 

· . · . · · · . 1 I, S · . 

· . · . · · · . . . I I,S 

29 00.0 ' 26 00.0 23 00,0 33 00,0 67 100,0 Z' 100.0 

34 

, . , · , lavAllllOfo(,u, 

.IO fi' OI '0" O''''U . , · , . , 

112 94.1 101 86,3 91 16,7 

7 5,9 17 13,1 14 13 , 3 
: 

119 ~,O 124 00,0 105 100.0 

, . , • L .... "IIIiIOPoI." 
".". .. , ... .1"" 

• , . , . , 
66 55.5 56 U,2 26 24,1 

53 4.,S 68 50.8 19 7S.l 
: 

119 100,0 IZC 00,0 105 100.0 

, . , 
• L 

....-.. 
".'1' "'011 "'011 . • · , . , 

118 99.2 lU 99,Z " 12 .' 

I 0,8 · . 18 11.1 

: 
. . 1 0,8 11 10,5 

119 100.0 12C 100.0 105 100,0 



lIGI "qo _ • _ltr.IO Il _ MCI-. • &IPI 
a.nIlIISncas • _ 1-.... ._Il_~/III_T~. 

~~c ... •••• LA ......... T.lva.vcu 

......... ~ .. " . ...... •• 1' •• . ... , . .. ., .. .. , •.. .... q .......... ZI li U u " " iIi . 
........ 1J.~ M.U 14.11 M," 15 •• "." . 

~ ~.i. ". , 
bit ...... 5,~ • J.IO 2,4S 4,H J,-'; J • ., 

........ 12'- 15," 12 •• u •• I'" .'.00 
. 

~ ... lr,- .'- n.- a •• ... ?II.IIO 
-."--"-. ----- _ _ _ o . . 

~o •• , 

.--~ .... .. 
........ 7 

lIioIi ..... -, ...... 'J _ ..... 
......... 

. 
Ifií ...... 

l-.a. ta 

~.c ... 
......... ~ 

ii9 4. "1 
toI .......... 

. . ........ . . 
_I - .. _ ... ::" 

"'.t ..... 
IÚ_ ... 

tE __ S.~I'ÍIl __ ." 

~'IUSIl_ 
... Il I.' ,>O _ A _ (I) • 

'A,!.". "0'1." • , ...... v •• 

"1'" -- ... - ...... ".1 • .. -
-

at " U li ., • 
IS," 15.1' ",7. ".70 1.," 44,40 

I •• ' .. .. ... S ... 1.M I." --
I •• 14" 4 •• at •• -, .. a.-
»,. JI,OO 25,00 _,00 R,OO 51,00 

-*IDAD6 _IS 00 MUNlelPIO DI 'OR!O U"ORAl • GOI~ 
CAAAtTUISTlCAS DI $oIIHl( 

• lirA Il ~_ ASMIDE (11)-

....... . ..... ,. . ...... ••• c-. . ..... ...... .11'" .. ~., . "TU """ 
li H 21 li 55 51 

n.Q 13 •• li •• 17.a 11,11 11M 

I-
. 

I." 1,41 1,34 D •• I.U 1.11 

9,00 11,11 8.75 15,SO " 9,71 Tl,IO 

150. 1'.- 16.75 ".11 17" 17." 

"TAI. 

...... ...... 
"' 18 

lS •• . I',. 
J,IC t.11 

12.- 12,-

lr,. .'-
" . . "- ----

, • T ,. lo 

...... -
11'. 1 • 

17,41 '1,10 

. . 
7~. .. .. 

. 
I,. 14'-

$l,OO 5'.00 
. 

".Ta .. 

• •••• -.... 
111 115 

lI." . "16. .. 

l.a 1.,11 

1,11 11.11 

17'- ".11 
(11 ) .. 1_. tlr __ Io. 

I ... ..... ........ &. ____ ..... _letlo 

...-.. 
• ••••• 

I. 
a,l' . 
.... 

11M . .. 
----

---
. 
...... 

. .. 

. .. 

.. , 

.. .•.. 
.. 
14.1S . 
I.., 

11,15 

11.11 

-



~ 
9lUIUVEL 

DIJE'1'OS 2 

- 2 

---
nulO 

TftO 

LIlIO 

'1'''1. 51 

CIlIIIIIIIDACa IlllRAIS DO _1c1PIO DI! POIIIO .JIAClCIIAL - aolAs 
- "";In~ lIA CIUALlIlMlE De 1lA8ITAÇIIO - (I) 

TESft DE w.áiEtwt 

UOEI .... CAIIZI.II 2AQ11 .. IIÇO 

a TI "2 " " TI T2 • a "1 "2 

4 - 4 «>,00 14 14 lO <0,001 34 ). -
1 - ~ «>.00 1] I.ll 12 <0,001 O - -
2 - 1 «>.25 3 0.3 2. <0.125 , • , 
, - 2 <0,00 3 0,33 2 co.m 7 ' .1' , 
5 - 4 CO.Ol I '.5 1 <O,K7I 5 5 5 

o - - - o - - - o - -

COMUNIDADES RURAIS 00 MUNtC!PIO Da PORTO NACIONAL - GOlAs 

- Jl)DIFlCAçOES DE N01'AS (·Scores-) DE OUAL:n~De DE BABITA.Çlo r; DI: 

IIIrOJtKAÇ1o COI4 IIZLA~ A SAGm: - (t) 

ftS'I'E DE VILCOXON 

• 
<0.001 

-
«>.001 

CO.OlI 

<0.001 

-

~ IPOEIMS CAltELA 7AOUARUÇl) . _om. 
(D-AJ n .. wo.~'. • n ,. 

W • • " " .. T VO."I " 
(l) 

acotullWl 10 55 51 <0.005 l' 111.5 157 <O.nos .0 120 102 cO. OO5 

,:1 
(l) 

I SAOOE 2(1) 14 105 9Z <O.DOS I. 176 iS7 <0.005 41 '29 co.aos 

m 
I ... OO! 1(2) 16 136 116 <0,005 19 177 157 <O,OOS 47 107 <0.005 

(J'Apeft •• r-.tu.u que partlcipar.- 4. UIboa ~ laao.e,rltoa '-."te.- • *.,01.*). 

(1) 1Iou. .. parU.c de ponder&Çio de! •• rt.iveJa .fe rlcs.. 001' conjunt.o de juIz"" 
(2' Nou .. part.lr de Yarliv.l. não pon4er.«as, .ferida. por la exUlla.dor M9QAdo 

crltirloa ~.tabelecldo, por conjunto do técnttos. 
(3' De f.~ o cO,OOOl 

36 



A N E X O A 

ESTADO DE GOrAS 

ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL - GO. 

PROGRAMA DE ASSISTENCIA MnDICO-SANITÃRIA'Ã ZONA RURAL 

1. - Objetivos: 

1.1. Organizar e desenvolver atendimento médico-sanitário na 
zona rural, visando tanto ao tratamento quanto 

ção de doenças. 

~ 

a preven-

1.2. Promover o desenvolvimento das comunidades rurais, com 

aproveitamento de seus recursos humanos e estímulo ã con 
tribuição de sua população para solução dos problemas s~ 

nitário-sociais. 
1.3. Descentralizar a ação municipal, aprofundando seus bene

ficios também para a zona rural. 
2. - Diretrizes: 

2.1. Trabalhar em integração com os órgãos estaduais e fede -
rais de saúde existentes no município, bem como as agên

cias de promoção humana atuantes na região. 
2.2. Formar pessoal auxiliar de saúde da própria região, re

crutado nas comunidades rurais que serão atendidas. 

3. - Área a ser atingida: 

Serão atendidos pelo plano (4) quatro distritos do muni
cípio de Porto Nacional: Fátima, Ipueiras, Canela e Sil
vanópolis, além da localidade de Taquaruçu. 

4. - Programa de Ação: 

Serão organizados 5 postos de Saúde, um em cada uma das 

localidades, para instalação progressiva dos seguintes • 
serviços: 

4.1. Assistência Sanitária ã Criança; 
4.2. Assistência Sanitária ã Gestante; 

4.3. Assistência Sanitária a adultos em geral; 

4.4. Saneamento Básico do Meio; 
4.5. Contrôle das Doenças Transmissiveis; 

4.6. Assistência Odontológica; ( prestada na sede do Municí -
pio); 

4.7. Educação Sanitária e Organização da Comunidade; BIBLIOTECA 
5. - Descrições das Técnicas: ~CULO;\OE DL SAÚDE PÚBL, 

UlUVERSIOADE DE SÃO PAL 

P dI' d - SP-o ara o esenvo V1mento este Programa serao equipados 5 
postos de atendimento médico rural, onde se realizarão 

as consultas médicas, cirurgias e atendimento dentário 
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de triagem e de onde irradiar-se-ão as atividades educa
tivas de saGde. Os Postos procurarã~ desenvolver progra
mas de melhoria da comunidade, com estímulo a hortas, 
criações, construção de fossas, etc. 
Será, inicialmente, feito um levantamento geral das con

dições de saúde da população local. 
O atendimento clínico e dentário efetuar-se-á periodica
mente havendo seguimento dos casos por um funcionário 

treinado, para a execução de todo o programa de ação, p~ 
los órgãos de saúde e agências de desenvolvimento locais 

6. - Prazo: 

A execução do plano iniciar-se-á em novembro de 1971, 
procedendo-se inicialmente, ã formação dos atendentes ru 
rais e equipamento dos postos, prevendo-se o seu funcio
mento total em fins do lÇ semestre de 1972. 

7. - Recursos: 

7.1. Humanos 

5 atendentes rurais de saúde ( 8 hs. diárias) 

- Supervisão médica periódica 
Equipe supervisora na sede do município: 
Representante da Unidade Mista de Porto Nacional: 

Representante da Prefeitura Municipal; 
Representante da SUCAM; 
Representante da Escola Experimental de Auxiliar 
Enfermagem; 
Representante do Escritório local da ACAR-GOIÃS; 

Representante da COMSAGDE; 
Representante da Ação Comunitária Portuense. 

1 Profissional do campo de saGde 
1 representante do Sindicato Rural 

7.2. Materiais 

Investimento: 

de , 

Equipamento dos postos rurais, com recursos municipais 

relativos ao Fundo de Participação e com os do Sindica 
to Rural. 

5 salas para funcionamento dos postos, com agua e sani 
tário ( aproveitamento das instalações escolares muni
cipais, já existentes). 



A 3 

BSTADO DI: GOlAS 

ORGANJZAçAO DE SAODE DO ESTADO DE oolAS 

Manutenção Mensal 

- Verba para .aterial de consumo dos postos, CR$ 500,00 pro
veniente do Sindicato Rural. além dos recursos municipais 
destinados ã saúde . (para papelaria, melhorias locais, 
atendimento .édico. etc.). 

- Verba para rellUneração dos atendentes CR$ 1.000.00 

• 

- Veículo de transporte rural e combusttvel, fornecido pela 
Prefeitura Municipal. 

8. - Avaliação: 

Cada aspecto do Programa será controlado através da aedi-
ção de índices de saúde e das realizações da comunidade , 

quanto ã prevenção de doenças . sendo mensalmente analisado 
pela equipe supervisora e. conjunto co. os funcionãrjo~ dA 

campo. 
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ESTADO DE GOJAS 

ORGANIZAÇAo DE SAÚDE 00 ESTADO DE GOIÁS 

COMPETENCIA DAS ENTIDADES INTEGRADAS NO PROGRAMA DE ASSISTgNCIA 

Mf:DICO-SANITARIA À ZONA RURAL NO MUNICrpIO DE PORTO NACIONAL 

A - Ao Sindicato Rural compete: 

1. Fornecer ao Programa, enquanto este durar, o material para 

equipamento de dois postos rurais; 
2. Fornecer mensalmente CR$1.500,OO para manutenção dos pos

tos destinados ao pagamento das atendentes rurais e à aqui 
sição de materiais para seu funcionamento; 

3. Encaminhar ao Funrural boletim estatístico mensal dos aten 
dimentos efetuados, discriminando o número de doentes e es 
pfcies de enfermidades tratadas; 

4. Pro~over o fornecimento de guias para encaminhamento dos 
beneficiários da Previdência Social rural, para consultas' 
e internamento na.· sede, 

B - A Unidade Mista (OSEGO) compete: 

1. Promover, em conjunto com a Escola Experimental de Auxili~ 
res de Enfermagem (OSEGO), a ACAR-GOI~S, e a SUCAM, o trei 
namento e a supervisão dos atendcntes rurais, fornecendo
lhes, a habilitação para desempenho do trabalho nos posto~ 
selecionando. entre os candidatos, os que apresentaram me
lhores condições para este tipo de trabalho; 

i. Estabelecer normas e rotinas para o desenvolvimento das 
atividades de Saúde na zona rural. 

3. Colaborar nos programas de visitas aos postos rurais 
4. Procurar integrar suas atividades de saúde pública para a 

zona rural no presente P.A.M.S. 
C - A ACAR-GOI~S compete: 

1. Fornecer orientação técnica para os programas cooperativos 

ou individuais relacionados com atividades agrícolas e 
cri~ção de animais, cujo desenvolvimento se estimulará nas 
localidades dos postos, como aspecto indispensável à melh2 
ria da saúde da população atendida. 

2. Divulgar. junto aos agricultores, o trabalho dos postos ru 
rais e suas condições de atendimento. 

3. Participar da formação dos atendentes rurais. 
4. Fornecer o material para equipamento de 2 postos rurais, 

doado pela UNICEF. 
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D - A SUCAM compete: 

1. Fornecer orientação técnica, lâminas e medicamentos ao aten
dente rural para cumprimento das funções de notificador do 
órgão. 

2. Utilizar os post?S rurais como postos de vacinações da SUCAM 
em todas as campanhas que o órgão vier a promover, no senti
do de integrar suas atividades dentro do presente programa. 

3. Divulgar o trabalho dos postos rurais através das atividades 
dos guardas. 

4. Participar da formação dos atendentes rurais. 

E - A Prefeitura Municipal compete: 

1. Fornecer as instalações adequadas, necessárias ao funciona -
mento dos postos rurais. 

2. Fornecer transporte para deslocamento do pessoal da sede do 
município até os postos rurais. 

3. Forn.ecer material para equipamento de 3 postos rurais. 
4. Proporcionar condições para alojamento dos serviços de Secre 

taria e administração do Programa e para o funcionamento do 
Conselho Técnico e Administrativo. 

5. Manter um funcionário administrador para as funções executi
vas de saúde. 

6. Designar, para seu representante no C.T.A., o Secretário de 
Saúde da Prefeitura Municipal. 

7. Fornecer os recursos disponíveis no orçamento municipal para 
o setor Saúde. 

F - A Escola Experimental de Auxiliar de Enfermagem compete: 

1. Promover, em conjunto com a Unidade Mista, a ACAR e a SUCAM, 

o treinamento e a supervisão dos atendentes rurais. 
2. Integrar dentro do currículo estudantil atividades de assis

tência à zona rural, promovendo visitas e trabalhos periódi
cos em cada posto rural, tendo em vista a formação dos estu
dantes e a supervisão dos trabalhos dos postos. 

3. Orientar e fornecer subsídios para o desenvolvimento do tra
balho de Educação Sanitária Rural. 

G - A COMSAODE compete: 

1. Orientar e fornecer subsídios para o trabalho relacionado a 

nutrição. na área rural, notadamente nos aspectos de organi
zação da comunidade. 
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2. Auxiliar na elaboração de material fotográfico e demais 
audiovisuais para o trabalho de Educação Sanitária e di 
vulgação do programa. 

3. Colaborar na elaboração de planos e metas a serem atin
gidas anualmente pelo P.A.M.S. à zona rural. 

H - A Ação Comunitária Portuense co!pete: 

1. Organizar ~eios de divulgação do ~rograma na comunidade, 
2. Colaborar na avaliação dos levantamentos realizados pa

ra fins de supervisão, no sentido de definir a repercu~ 
são e penetração do Programa na comunidade. 

3. Integrar as atividades do P.A.M.S. dentro de sua progr~ 
mação. 

B 3 
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CONSELHO TEcNICO E ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE ASSISTBNCIA 
MEDICO SANITlRIA _A ZONA RURAL DO MUNICfpIO DE PORTO NACIONAL 

Artigo 1 9 - O Conselho ~écnico e Administrativo do Programa é cons
tituido por 9 membros. representantes de cada um dos Ó!. 

gãos integrados no Programa de Assistência Médico Sani
tária ã zona rural e por 1 funcionário administrativo , 
indicado pela Prefeitul'a do Município de Porto Nacional 

Artigo 29 - O Prl:sidente do Conselho será o Chefe do Se_rviço de Saú 
de da Prefeitura, nomeado nos têrmos da Lei 576 de 20 

janeiro de 1969. 
Artigo 3 9 - Os Orgãos representados no Conse_lho são os seguintes: 

a) Sindicat_o, Rural de Porto Nacional; 
b) Escola Experimental de Auxiliar de Enfermagem(OSEGO) 
c) Escritório Local da ACAR-GOIls; 
d) Comsaúde - ~omunidade de Saúde, Desenvolvimento e 

Educação - sociedade civil sem fins lucrativos; 
e) Unidade Mista de Porto Nacional - OSEGO; 
f) SUCAM; 
g) Prefeitura Municipal de Porto Nacional; 
h) Ação Comunitária Portuense; 

§ 19 - Será, também. membro do Conselho um funcionário adminis 
trador, contratado pela Prefeitura, responsável pelo d~ 
senvolvimento do Programa; 

S 29 - A admissão de repre~entantes de novas _entidades poderá' 
ser votada pelo C.T.A •• quando proposta for pelo menos 
por 3 de seus membros. 

Artigo 49 - Ao Conselho competem as seguintes atribuições: 
a) Definir diretrizes e propor medidas para a ampliação 

do alcance do Programa. inclusive quanto a áreas ge2 
gráficas e objetivos da atuação; 

b) Divulgar o programa, procurando promover. assim, a 
participação da comunidade no seu desenvolvimento; 

c) Aprovar e fiscalizar o uso dos recursos financeiros' 
e materiais destinados ao Programa; 

d) Promover levantamentos. visitas e outros meios para 
supervisão dos trabalhos desenvolvidos dentro do Pro 
grama; 
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e) ·Receber e emiti r parecer sôbre os relatórios JIIensais 
de ~rabalho elaborados pela entidade de cada posto • 
rural, prevendo a orientação e aperfeiçoamento técni 
co contínuo do pessoal do campo. 

§ I' - Dentro do C •. T.A., compete ao funcionário administrador, 
especificadamente, além das demais funções de conselhei 
1'0: 

a) Coordenar todas as atividades e tarefas do Programa; 
b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação do mate 

rial, utilizado pelo Programa; 
c) Verificar a frequência das atendentes rurais; 
d) Providenciar a document~ção do trabalho; 
e) Lavrar as atas de todas as sessões do Conselho; 
f) Manter em ordem o arquivo de documentos do C.T.A. 

Artigo 5' - Ao Presidente do Conselho compete: 

a) Dirigir as sessões do conselho; 
b) Convocar as reuniões do C.T.A., que serão realizadas 

ordinãriamente bimestralmente, ou extraordinariamen
te, quando se fizer necessário; 

c) Representar externamente o C.T.A.; 
d) Aprovar as atas e demais documen~Qs do Programa, in

clusive'os destinados ã divulgação do trabalho. 
Artigo 6' - O C.T.A. reunir-se-á bimensalmente, em data fixada pelo 

Presidente, com a presença de dois terços de seus aem
bros em 1:. convocação, e, em Z!. convocação. 30 minu
tos depois. com qualquer número. 



A!'lEXO o 
1 

SOCORRQS ============--= 

1. Dor de Cabeça: Scm febre, S~ ho~Yer febre, buscar neato item (f~ 
brc) 

1.1. Aguda - Tomar a pressão 
1.1.1. Pressão normal: AnalgésiCO - Aspiceme ou 'DiPl-rono, 1 cp. 

VO até 4xdia • se nec<losário. 
Criança: O - , 1 ano: 1/4 op. VO 4 x dia 0'\1 1 cp infantil • 

1 - 8 anos: 1/2 op. VO 3 x . dia 
8 ano o em diante igue.l a adulto. 
Melhorou 
Não melhorou: referir consulta 

1.1.2. Pressão alta: Suc~onder o sal da dieta. 

1.2. Crônica. 

Aepioeme ou Dipirona: 1 cp. VO at' 4 x dia, 
se neooosário. 

Encaminhar a Unidade 

1.2.1. Pontos d010roooo no rosto . (testo, maçã do rosto) 
.t8picemo ou Dipironn 1 cp. 'V\) at6 4 x dia, se .necessá
rio. 

- Referir conou1 ta. 
1.2.2. Som pontos do10ro30o no rosto. Tomar preDsao. 
1.2.2.1. Pressão n1tn - Suspender o sal d~ dieta 

1.2.2.2. Pressão Normal 

Aspicemc ou Dipirona: 1 cp. VO a1:'e 4 X 
dia, se necessário. _ 
Encaminhar a Unidade. 

-1.2.2.2.1. Mu.cosas coradas - Referir consulta. 
1.2.2.2.2. MuC03aS deocorndas: 

Mu1 to: GLlCOl'ER - 1 dg. VO 2 x dia 

VEmlIPtTGOS - PiperO~ina de. 1 cp. VO 4 x dia - . 7 d. 
- Tetramisol .1 cp. VO após o jan'j;ar •. Re

petir após 1 semana. 
T.C.E.: 10 dg. em jejum, al.imcntar 4 

horas ~opois. Repetir ap6s 1 
semana. 

P. O T A: Neste Guia considera-se: l)Presoão Alta: qUando a IIIÍn1ma' 
for de 100m de mercurio ou mais, 2)Prcssão Baixa: Quando 
a máxima for de 8 em de. mercúrio ou m~nos, 3) Temperatura , 
Alta (febre) qua~do for maior do 37DC. 
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2. Tonturuo - .Se houver febre, enjôo, diarréia, buscar sstes si~ _.- -

, tomas 
2.1. Aguda. Pressão arterial 
2.1.1. Pressão alta: 

- Suspender o sal da dieta 
- .1spiceme ou Dipirona: 

1 cp. VO até' 4 x!dia: se necessário 
- Encaminhar a Unidade 

2.1.2. Nonnal - Mu+tivitam 1 cp, VO 2"..c/dia durante 10 dias 
2.1.3. Baixa - Vitaminas e Sais. Multivitam: 1 cp. VO 2x/dia 

durante 10 dias 
Repouso 

- Vf;rificar 130 não háal<3WJl sangramaneo. OUpGE-

da de liquido (çliarráia ou vomi tos'. 
2.2. Crônica: Referir consulta. 
2.2.1. Mucosas coradas - Referir conSl.~ltas 
2.2.2. Mucosas descoradas - Adulto: GLICQFER - l. dg. VO 2X di'i'o 

VEmf:roGOs: Piperuina ~. 
1 cp.4xdia, 7 dias. 

ou TETRAllISOL: 1 cp. VO após' 
o jantar, repetir ap6s l. 

semana. 
TôC'E,: 10 ag. , em jejum. I 
a1i~entar' 4 hs.depois,Rep~ 
tir após 1 semana. 

3. Sintomas mentais: (nervosismo, EsquecimentO r Comportamento es
tranho) - Referir conou1ta, de uma forma go
ral, com exceção de: 

3.1.1 •. PA Elevada - Suspender o sal da dieta 
.\epicene ou Dipirona: 1 cp. \'O 4x dia, ~e t , 

. necessário. 
- ~caI;ül)har a Unidade. 

3.1.2,. PA Nor.naJ. - Multivitam, - 1 cp.VO 2X dia, duranto lO dias 
3.1.3. PA ,Baixa - Se PA baixa de 7, ligar S.F. e enoaminhar a 

Unidade. 
3.2. ÇOn1l'ulsões 
3.2.1. T.Normal - Diazepam - injetável - E.V., o necessário pa

ra çecsar ,a conClusão (bom lento). 

Em criança - O - 6 anos - 0,5 E;V, . 
~ -12 anos - 1 cc E.V. 
12 anos om diante - 2 cc EV (com 
2cc.geralmente cessa a convulsão) , . 
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S e não conseguir pegar a veia dar: 

Fenobarbi tal - 1.té 2 anos - 1/4 amp.no musculo. 
- De 2 - 7 anos - 1/2 amp. no 

musculo. 
- Acima de 7 anos e adulto - 1 

amp. no musculo. 
3.2.2. T.Elevada - ..'.ntitermicos - Adulto: .Dipirona - 1 amp.(2cç) 

IM até 4 xdia, se necessário. 
- Crisn9ruL7' De 2- 8 anos - O,5cc 

IM 3x diu., Do 8-12 anos - 1 cc 
IM 3 ;~ dia. 

4. Olho: 

- Banhos frios. 
- :.nticonvulsivos - Diazepan inj~ 

távcl -EV. o nccessário para / 
cessar a convulsão (bem lento) 

- Em c rianç as: 
O - 6 anos -0,5 cc EV. 
1 -12 anos - 1 cc E.V. 
12 anos em diante - 2 ccEV. (com 
2 cc, geralmente cess~ a con-
vuisão). Se não conseguir pegar 
a veio. dar: 

- Fenobarbital -
Até 2 anos -1/4 amp.no,musculo 
De 2 - 7 ano s -1/2 amp. no musc •. 
Acima de 7. ailos e adultos - laxq>. 
no musculo. 

o RG1IQ S DO SENTIDO 

4.1. Distúrbio da acuidade visual (enxergar mal) - Encaminhar ao 
oculista 

4.2, Estrelinhas ou manchas na visão. 
4,2.1. PA Normal - Encaminhar 0.0 oculista 
4.2.2. p~ Elevada - Suspender o sal da dieta 

- .I\spiceme ou Dipirona: lcp. VO 4xélia, se neco.!!, 
, . sano 

- Encaminhar a Unid§l.de 
4.3. Dor d' olhos. :.vermclhamentos das conjuntivas com ou sem pus 

(vormelho do olho) 
Colirio de Cloróntenicol - 2 gts. ~m cada olho 

2 x dia. 
Criança: igual. 
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4.4. Tracoma. l~vermelhamen to das conjunti ve,s com gn ll"J.lação na 

palpebre.. 
-Colirio de alorpn~enicol - 2 gts. em cada olho 2x dia. 
-Sulfalém: .~dulto - 1 cp. VO 2x dia ( 12 dia) 

1 cp. VO/dia (20 dias) 
Criança - 1 - 3 anos - 1/2 cp. VO (12dia) 

-Referir consul tu. 
5. Ouvidos: 

- 1/4 çp. VO/dia (20 dias) 
3 - 8 anos - 1 cp. VO (lÇdia) 

1/2 cp. VO/dia (20.dias) 
8 anos em diante igual a adulto, 

5.1. Distúrbio de ucuidc.de uudi tivu -(não ouve .bem) _ Referir t 

consul tu. 
5.2. ~r de Ouvido -
5.2.1. Sai pus do ouvi~o: 

- Duocillim - 1 fr. IM. de 12/12 hs durante 6 dias 
- Criança: menores de 6 meses - não uscr, encaminhar a Unida 

de •. 
de 6 meses a 1 ano - ~ fr. IM/diu - 6 dias 
1 ano em diante: 1 fr. IM 12/12 horas - 6 dias. 

- !~ua oxigenada; luvur ouvido 3 x dia 
- Otalgex: 2. gts. no ouvido doente 3 x dia. 

5.2.2. Não sai. pus do ouvido: 
(igual 5.2.1. com exceçno da água oxigenada). 

5,3. Inseto no ouvido: Fazer lavagem de ouvido: se não sair Enc~. 
minhar a Unidade. 

5.4. Zumbidos nos ouvidos - p~ Normal - Referir consulta 

6. Nariz 

- Pl. Elevada - Suspender o sal da dieta 
~spiceme ou Dipirona: 1 cp.VO 4x dia, 
se necessário. 

- Encaminhar a Unidade 

6.1. Nariz entupido - Soro fiSiológico 2 gotas 4 x/dia cada nar.! 
na. 

6.2. Corrimento purulento .crarics: Referir consulta 
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6.). E~istaxia (Hemorragia nasal) - Repouso e tomar PA - Normal 

- Elevada: Suspen~er o sal da 
dieta. 

Bncaminhar a Unidade. 
- Tamponamento anterior com I 

gase. Se não melhorar - En
caminhar Hospital. 

/.:PARELHO DIGESTIVO 

7. Vômitos: 
7.1. Sem_~arréia: Adulto: Nauseam 1 amp. UI até 3x dia, se ne-

cessário. 
Criança: Nauseam infantil 

O - 6 meses, O,2ml XM 3 % dia 
6 -12 meses, 0,4ml IM 3 x dia 
1 - 4 anos, 1/4 amp •. IM 3 x dia 
4 - 8 anos - 1/2 amp. IM 3 x dia 
8 -12 ano s, 1/2 amp. IM 4 x dia 

7.2. Com __ diurréia: Item 
Idem 

Nauseam (gotas) 
O - 6 meses - 4 
6 -12 meses - 8 
1 - 4 anos -10 
4 - 8 anos - 12 

.8.-12 anos - 15 
7.1. 
8 

gts. VO 4 x dia 
t3 t s. VO 4 x dia 
gts. VO 4 x dia 
gts. VO 4 x dia 
gts. VO 4 x dia 

7.3. Vômitos com sangue - Encaminhar rapidamente ao Hospital. 
Ligar SF 500cc EV. 

8. Diarréia: 
10 anos ou mais e adultos. 

1.Suspender alimentação 
2.Hidrax a vontade de hora/hora 
3.Kaopec ou Carbonato Calcio: 1 cOlher/sopaVO de 4/4 he. 
4.Elixir paregórico: 1 colher chá VO de 6/6 horas. 
5. Sulfaguanidina: 2 cp. VO de 6/6 horas. 
Se não melhorar em 24 hs. encaminhar a Unidade 
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Crianças: 

1. Suspender a ál1men tação 
2. rridrax ao 1/2 do hQra/horaa vontade 

Se vomi te.ro JIidrax dar' nauseam de acordo com as doses 
(item 7.1) 

3. Kaopec ,ou carbonato de calcio - 1 colher /chá VO de / 
313horae. 

4. Elixir paregóriCo 
O - 1 mês - 2 gts. ,yo 3 x dia 

1 - 3 mese.s - 3 gtc. VO 3 x dia 

3 - 5 mases - 5 gts. VO 4 x dia. 
6 -12 m~seo - 7 gts. VO 4 x dia 
1 - 4 anos -10 gts. V04 x tia 

4 - 6 anos -15 gts. V04 x dia 
6 -12 anos '-20gts. VO 4 x dia 

- Se não melhorar ou se a diarréia for muito intensa,en
caminhar a Unid&de urgente. 

- Se me+horar,realicentar: 
1. Se for lactante, real:J.mentar com lei te mais diluido 

e em pequeno!,! volume.s. Retornar gradativamente a 
alimentação anterior à diarréia. 

,Oferecer bastante agua fervida nos intervalos. 
2. Crianças Miores que 1 ano, realimentar Itom comidi

nhas leve: 'Jrroz bem co~ido com caldo de camo e al 
, -

guns legumes bem cozido,p . Tomar bastante água fervi-

da. 
Retornar gradativamente a alimentação anterior à 
diarréia. 

• 

Continuar com os medic~entos, retirando-os sradat1 
vamente. Se apresentar febro: Adulto: Dipi;-ona 1 cp. 
VO 6/6 horas; Criança: 1/4 cp. VO 6/6 horas. 

9. Prisão do Ven~: 
9.1. lJabi tual. - Tratar cOJlX)9.2 e ,referir consulta. 
9.2. Ocasional- Leite de magnásia: 2 c/sopa VO.(não dar para cri 

ança) • 
- Se não dor resu1tado. LavD~om intestinal. 

10. Dor no cstomago': 
10.1 Em q.ueimação - }Tidrôxigcl: 1 cp. ou 1c./sopa nos intervalos 

das rofoições e à noite. 

rJ 



Tratar Verminose (Ascaris e lillcilostomos).(Item 11.1) 
- Se não melhorar, ref0rir consul tu. 
10.2. ~m 'Colicas (dor torcida) 

10.2.1. Elixir paregórico: 
O - 1 més - 2 gts. VO 3 x dia 
1 - 3 meses - 3 gts. VO 3 x dia 
3 - ,6 meses - 5 gts. vo ,t x dia 
6 -12 meses - 7 gts. VO 4 x dia 
1 - 4 anos -10 gts. VO 1 x dia 
4 - 6 anos -15 gts. 4 x dia -VO. 
6 -12 anos -20 gts. VO 4 x dia 
Adu1 to - 1 colher chá VO 4 x dia 
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- Se a colica for lllUito intensa: Buscopam composto 
1 ampola I.M. 

(não dar em crianças) 
10.2.2. Se além da cólica apresentar vômitos: 

Nauseam: Adulto: 1 amp. D,'i at6 3 x/dia, se necessário. 
Crianças: 

Nauseam injetável: 
O - 5 meses - 0,2ml. IM 3x/dia 
6 -12 meses - 0,4ml. n~ 3x/dia 
1 , anOS 1/4 amp. IM 3x/dia - 't 

4 - 8 anos - 1/2 amp, IM 3x/dia 
8 -12 anos - 1/2 amp. IM 4x/dia 

Hauseam (gotas) 

O - 6 meses - 4 gts. ,VO 4x/dia 
6 -12 meses - e gts. VO 4x/dia 

1 - 4 anos -10 C;ts. VO 4x/dia 
4 - 8 anos, 12 gts. VO 4x/dia 
8 -12 anos, 15 gts. VO ,"x/dia 

11. Dor de barriga: 
.. _" -_ .. -- Se tiver diarr6ia OU vômitos tratar como indi-

carnos itens 7 e 8. 
11.1. Elimine Vermes-

- .\nci1ostomos: T.e.E. - 10 dg. om jejum. 
alimentar ,~ hs. depois. 
Repetir upós 1 semana. 

Menos que 10 kg. não dar 
10 - 15 kg. - 2 dg. 
15 - 20 kg. - 3 dg. 
20 - 25 kg. - !~ de;. 
25 - 30 kg. - 5 dg. 
35 - IfO kg. 8 dg. 
Em Jejum, alimentar 4 hs. depois. Repetir apos 
1 semana. 
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h.l.2. - Ascarie - Piperazina dg. 1 cp. VO 4x/diB - 7 dias 
ou 

8 

Tetramisol: 1 cp. VO ap6s o jantar, Repetir 
após 1 semana 

Oriança: 
Pipcrazina ~xarope) 

1 - 3 anos - 1 colhar café V02xldia 
7 d1:as. 

3 6 lUlOS - 1 C. chá VO 2x/dia - 7dias 
6 -12 ano,s - 1 cl. chá VO ]x/dia- 7 d. 

ou 
Tetramisol cp. 

1 - 7 anos, 1/2 cp. VO após o jantar. 
Acima 7 anos - 1 cp. VO apÓs o j~tar 
Repetir após 1 semana. 

11.1.3. Elixir paregórico: 
C - i mês, 2 gts. VO 3x/dia 
1 - 3 meses, 3 gts.VO ,lx/dia 
3 - 6 moses, 5 gts. vO 4x/dia 
6 -12 mGses, 7 gts. VO 4x/dio 
1 - 4 anos, 'lO gts. VO 4x/dia 
4 - 6 anos, 15' gts. VO .1-x/dia 
6 -12 anos, 20 gts, VO 4x/dia 
.\du1 to - 1 colher chá VO 4-x/dia 

11.2. Não elimina vermes: 
Elixir paregórice (ver dosas no item ll.i.3.) 

12. Mai de 3ntalo: QI1ando come, sento (I. comida "parar- na re
gião atraz do peito. 
R6ferir Consulta. 

13. "Oolicas de Fígado~: 
13.1. Com icterici!l - Buscopam composto.;.. 1 amp. DI • e enca

minhar ao Hospital. 
Não dar em crianças. Enc~nhar à Unid,! 
d() • 

13.2. SGIIl ictericia - BuscolJ8ID composto 1 amp. Dt • 

.Referir c onsul ta. 
14. Parada de Eliminação de Gases e fezos - Sonda gástrica -~os 

pi tal urgente. 
Se houvor vômitos: trata-los. 

15. Hemorr6idas intemas - Sangramento anal, vivo durante ou 12, 
go após as avacuações • 

. Leite de Magnésia: 2 c/sopa VOe 

Referir consulta. 
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16. !I_~.2~roidas Externas - Pequenos tumores perianus extremam&!!: 

te dolorosos. 
- Referir consul.ta 

AP~HO . JmSPIlWX1RIO 

17. Resfriado comwa: 
17.1. Corrimento nastü: tomar bastante llquido('sus. sucos de 

1'lUtas) 
17.2. Entupimento do nariz: 

S.F. 5 gts. nas narinas 4x!dia 
Aspiceme adulto: 1 cp. VO 3x/di~ 

criança: 1 cp. 1n1'. 3XlcU.a 
18. Gripe: fosse com expectoreçio + 1'ebre 

1 - tomar bastante liquido 
2 - A.F.C. LdultOB - 1 cp. VO 4x/dia 

Criançal1/2 cp. VO 4x/dia 
3 - Xarope de 10deto de Potos8io. 

l.dulto: 2 e/chá VO 3xlcU.a 
Crien<;a: 

O - 5 anos, 1/2 c/chá VO 3Xldia 
5 -12 anos, lc/abá VO 3Xldia 

19. f;1l1eda11te ~: ~da1ae aumentadas de tsmanbo e avermelhA 
das. "Dor de ga1'8anta" 

- Aepiceme - Ãdulto 1 cp. VO 4x/dia 
- Criança, 1 op-. in1'. VO 4x/dia 

19.1. Selll "dor nas articulações· 
- Multos: 13emzapem (1.200.000 u) 1 1'r. DI 
- Criança: 13emzapem Il/I • 

.. \.té 3 anos - ()OO.Ooo u) (1/2 1'r. ~e 600.000) 

De 3 - 10 anos - (6oo.000ià) - 1 1'r. DI 
De 10 anos em diante (1.200.000 u ) - 1 :fr. 

I.II. 
Perguntar antes, S~ tem alor,gia a Penicilina, se tiver 
não usar o esquema. 
Se ti vor reação após o uso: 

.ldrenalina - 1:1000 - O,)cc por via BIlbcut,i 
nea cada 20 minutos, até mel.b~ 
rar (no máximo 2 vezes) 

- Oriança acima de 4 arlQS - lIIee-
110 eàquSJl:a quo adl:.lto. 
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- Crianças mlmores que 4 anos: 

0,1 00 S.C. oada 20 minutos, atlS mel.horar (no maximo 2 ve
zes) 

19.2 -Com l10r nas articulações (inchac;"o, calor. dor) e vermelhi
dão (joelho. cotovelo. quadril) - Fazor o esquema anterior 
(19.1. ) 
Encaminhar ·ao Hospital. 

20. Laringite: Tosss, voz rouca ou não conssgue fn1ar (igual. ao I 

esquema 21) 

21. Bronquite: Tosse. expectoração abundante, ?ebre. 
Xarope de Iodeto de Potaaeio: 
- Multo: 2 o/chá VO 3X/dia 
- Crianr;a:O - 5 anos 1/2 c/chá VO )x/dia 

5 -12 anos 1. o/chá VO 3Jt/dia 
.'.epiceme - .li.du1to 1 cp. VO 4:![/dia 

Criança 1 cp. 1nf. VO .~x/d1a 

22. ~umonia: Antecedante de Infecção de Vias áeroas (19,20,21). 
fobre, escarros amarelados ou "cor do tijolos". Do
res em pontos definidos da parcd __ com ou som d1s~ 
n6ia. 
Encaminhar ao Hospital. 

23. ~: Falta do ar o "chiado"no peito. 
23.1. Sem febro 

23.1.1. ~scrota: 
.t.dul. to: Aminofi1ina: 1 .amp. E. V. 1eatamonto 
Cl'ianç.a: Encaminhar a unidade. 

23!1.2. Intensa: Encaminhar a Unidade 
23.2. Com febre: 

Jdu1to: 'w1nofil.ina 1 amp. E.V. 1cntamonte. 
Dipirona 1 cp. VO 3Xldia 
Encaminhar ao Hospital 

CriBll9a: .. \spicome 1 op. inf. 3x/dia 
Encaninhar ao Hosl'1 tal. 

24. Tubcrcul.osc PUlmonar: 
Febre de tarde (baixa) 
Su.oros noturnos 
:&nagrecimonto 
Tosse Bôca ou com pouco c~ 
(.\tcnção: Sintomas crôniCos) 
Encaminhar ao Hospital, referindo os sintomas. 



.J.P.um.HO URIN.mIO 
25. Cistite (ardencia ao urinar) 
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Adulto: Líquido em quantidade (2 litros laia) 
Sulfadiazina 2 cp. VQ de 6/6 horas duranto 10 d. 
Encaminhar a Unidade. 

Crisnça:Bncaminhar a Unidade. 
26. DificuJ.dado ao urinar: Encaminhar a consulta. . . -
27. Urina prosa ou sem urinar por 24 ho~.- Encaminhar a Unidade. 
28. Urina _~c: 

28.1. PÁ elevada: 

Suspender o s~ da d!cta 
TIncal!linhar a Unidade. 

28.2. PI. Normal 
28.2.1. Com dor para urinar. 

Dipirona 1 cp. VO at6 .'\.x/dia, se necessário. 
Encaminhar a ünidade. 

28.2.2. Sem dor para urinar~ 

Liquidos a vontade 

1!hcaminhar a Unidade. 
29. "Dor nos rins· - Referir consulta. 
30. Pe~fta de urina - .los esforços (tosse, riso, etc.) Reforir con

Blilta 
31. "Vasamento" ~o .urina - Roferir consulta 
32. Urina em grande guantida~ - ROferir consulta • 

.u>:.IOLP.O G~IT:.L F~NINO 
33. Dores Mentrua1s - Dipironjl. 1 cp. VO até 4x/dia, sO nocossário 

sc não melhorar - Buscopam composto 1 amp.IM. 
34. J..traso MenstIUal: :.guardar confirmação da gJ'8,videz para encam; 

nhar !l ro tina de se stan te. 
35. Hemorragia Genital: 

35.1. Pequena quantidado -Repouso. absoluto, Controlar 1'.0 PÁ 
Se tiver colica: Buscopam 1 amp. I.M. 

35.2. Grande qU~'ntidade - :Qlcami~ar urgente 'a Unidade 
Se PÁ for baixa, ligar 8.1". 5OOBÜ. 

26. C2!!'i.!!lento Vaginal - Lavagem eom 1 litro te:: água fervida+ 1 c2-
lhcr de sopa de vinagre. 

Marcar consulta. 



D 12 

12 

Se alám de corrimcnto apresentar febre, dores intensas no pá da 

b&rTiga, com parada de Climinação de fozes o gasos encaminhar ' 

.urgentementa ao Fospital. 
37.Utero Oaido: (colo uterino uparece à vulva quando faz esforços): 

Referir consulta. 
38~Doonça do Mundo! Benzapen (1.200.000 u) 6 frascos 

I..plicer 1 fr. DI. cada 3 dias 
Referir consulta • 

.'.r:.RELHO GENIT.'IL Ml.SCULINO 

39. "Doe~a do Mundo" Ben~apcm (l.~O.OQO U) 6 frascos 
Aplicar 1 fr. l... cada 3 dias e 
Referir ConsultaI 

!J>;.~IHO WQOYoOTOR 
4O.Dores nas Juntas: 

40.1. Com inflamação (calor vermelhidão) 
40.1.1. Juntas Grandes (joelho, quadril, cotovelo, ombros) 

~dulto. Benzapcn (1.200.000 U) - 1 frasco 
~p1icar 1 fr. I.M. 

-f.spiceme 1 cp. VO 4x/dia 
Encaminhar a Unidade 

Oriança: Denzapen (600.000 U) 
:Lplicar 1 fr. I.M. 

- :.spiccmc infantil 1 cp. VO 4x/dia 
Encaminhar a Unidade 

40.1.2. Juntas Pequenas (dedos) 
I..dulto: :"spiceme (adUlto) 1 cp. VO 1x/dia 

mncaminhar a Unidade 
\Jriança:!..spiceme (infantil1.cp. VO 4x/dia 

Encaminhar a Unidade. 
41.ParaliSia : Tomar Pl. c encaminhar a Unidado 

Se PA elevada suspender o sal da dieta e repouso • 

• \P.\CJID ~IRCUL.'\.TO RIO 

42. Inchação na perna CJ\l ba~!lm: 

42.1. PA. Normal suspender o sal da dieta e dar repouso 
Encaminhar a Unidade 

42.2. PA. aumentada: Suspender o sal da dieta - repóuoo 
Encaminhar a Unidade 

43. Varizes - De membros inferiores - RC3ferir consu.l ta 
'+4. Varizes ,de membros inferiorc:s, rotae- Enfaixar cl CrGpa sôbro' 

gazo, ' no local roto - ]ncaminhar a Unidade. 
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45. Mosa "'a &0. IIul.tivitam: 1 cp. 10 às ~1'c1võcs. cJu.ren1lo lD 
d1as - ~o~r ConsUlta 

PELB 

46. "'m- - Bacabio1 passe r 1& DOi.1ie DO oorpo. aJM$. o bl8lbo. da--
raa.1lo 7 tias 

47. hio1ra -Pomada ~t1mic6t1cat pa:::1oar na lOBão. ap6s o banho 
48. :ronda :Brava - :cnc-inbar à oonBlÜta 
49. ~1'J.da8 Doa paa: 1. pomaug-.to Po1iÚsiol "1J:a1r 1 ODTCl.opo 

de lOO -S. (la 4 11 tro. de ... o 1avar ]X 

dia. 
2. POl!lél.da do l'Joolll1cinat passar na losão após 

o pOr-lIBen-1;o. 
3. ~ori.r oon8'll1'ta 

50. PoriJlCrltos: 1. li1Japosa do 1'ol'illcnto cõ. fsaa o _bio 
2. 'L1m";'oza com ~a Oxi~tlnada 
3 ...... »1&_ !-!ercul'O CrQ;;lO 

4. ..'to:&: 1loi;aDi.oD 

Se j' 1'oi vacinado 1'aaor o 1'01'o~o 

Se ainda não vacinou 1'azor a 11 d080 o JII81"Oar 
a 211 o 311 doses. 

5. Encaminhar ao Eoap1. tal. so proe1aar do ponto •• 
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GRANDES ENDEMIAS REGIONAIS 

I - Malária - (Impaludismo) 

Havendo suspeita de malária seguir a orientação da . S U C A M: 
- Colher lâmina 
- Tratamento Presuntivo com Ara1em: 

Adultos: Aralém ~ cp. no 19 dia 
3 cp. no 29 dia 
3 cp. no. 39 dia 

Crianças: Até 6 meses de id~de encaminhar a Unidade. 
ARALtM 

De 6 m. - 2 anos 1 cp. 
1 

1/2 
1/2 

"2 - 11 anos 1 e 1/2 

1 
1/2 

~ - 8 anos 2 

1 

1 
8 - 12 anos 3 

2 
2 

Se o paciente apresentar: 
- Piora da doença 

cp. 

cp. 
cp. 

cp. 
cp. 
cp. 
cp. 
cp. 
cp. 
cp. 
cp. 

- 1Q dia 

- 2Q dia 
- - 39 dia 

- ~Q dia 
1Q dia 

- 2Q dia 

- li'?· dia 

- 1Q dia 

- 2Q dia 

- 3Q dia 

- 19 dia 

- 2.'/ dia 

- 39 dia 

- Derramamento de bi1e 
- Confusão mental 

Encaminhar ao Hospital 
Se o resultado da lâmina vier: 

1 P1asmódio Vivax 
Adulto: Tomar 3 comp. de Ara1ém por semana durante 

dois meses. 
Crianças De 6 meses a 2 anos - Tomar 1 cp. de Ara1ém 

por semana durante dois meses. 
2 - 8 anos - tomar 1 cp. de Aralém por Se 

mana. durante 2 meses. 
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8 - 12 meses - Tomar. 2 cp. de ~ralen por semana durante! 

meses. 

2 - Plasmodio ~a1ciparnm 
Repetir lâmina ap6s 1 semana dotratamento. 
Se novamente vier positiva encaminhar ao Hospital 

11 - P l!: li F ~_q~:Se o paci:mto aprcsentarbÕ1'b •• polo corpo. 

111 - H A li S 3 N: 

Encaminhar a Unidade •. 
Ap6'B retorno do pacü:nte: 

- Zelar pola oontinuidade do tratamcnto 
- Preparar familiares para receber o paciente. 

Casos suspoi.tos: - !fa~ar consulta. 
Casos confirmados: Zelar pela manutenção da medicação 

prescrita pelo médico e preparar t 

familiares para a integração do pa
ciento na Comunidade. 

IV - ~ U B E R C U L O S E: 

Casos sus'pci tos: - Marcar consul tl:' 
.Casos confirmados: - Zelar pela manutenção da mSdicação' 

prescrita e cuidados do isolamento. 
Encaminhar contactantes para consul 
tt na Unid·:.de. 

V-R!.IU: 
" 140 rdida de Cão". 

VI - R!2.~ DE COBRIu 

-Cuidados cem o ferir.lentó conforme i t~m 50 
-Observar o Cão preso durante 10 dias. 50 o 

Cão ficar doente, ou morrer, ou desa,are-
cer nncaminhar a U~idade. 
HUNO:" ~.\R O CID • 

1) Recente: (até 2/~ horas). 
Fazer sôro ontiofidico) 

1.1.5 amp • . subcutâneo + 5 .amp. endQvenoBO .lentacente 
1.2. 1 comp. lO de Prometazina 
1.3. Encaminhar urgente a t!"nidt.de. 
2. Tardia - (mais do 24 horas) 
Encaminhar a Unidade. 



ESTADO DE GOIÃS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 

SERVIÇO DE SAODE RURAL 

ROTINA DE LIMPEZA 

A N E X O E 

l-Chegar ao serviço na hora certa, devidamente uniformizada 

2 - Varrer e passar pano úmido 

3 - Lavar pia e banheiro 

4 - Jogar o lixo fora e lavar o balde 

5 - Vasculhar forros e parede 

6 - Lavar vitrôs e portas 

7 - Lavar a maternidade após a intervenção 

8 - Lavar o pano de limpeza e enviá-lo à lavanderia para alvejá-lo 

9 - Lavar paredes 

10 - Usar máscara e luvas no caso de material contaminado 

11 - Lavar filtros e velas 

12 - Colocar agua no filtro 

13 - Limpeza diariamente no banco do corredor externo 

14 - Encerar 

15 - Limpeza dos vidros 

16 - após o término do serviço, guardar todos os materiais usados 

nos seus respectivos lugares 

17 - Limpeza geral na sala de curativos 

18 - Aos sábados ficará a disposição da limpeza 

MODO DE LAVAR 

1 - Jogar água, remover o sujo, passar o rodo até retirar todas as 

impurezas 

2 - Em seguida enxugar com um pano 



CONTINUAÇÃO: 

MATERIAIS NECESS~RIOS 

1 - Bolas de papel 

Z - Pano de flanela 

3 - Jarro com água 

E z 

LIMPEZA DE VIDROS 

MODO DE FAZER 

I - Depois do material preparado, passa o pano de flanela para 

retirar a poeira 

2 - Molhar as bolas de papel ou seja de jornal e passar pela su 

perffcie do vidro 

3 - Com um pedaço de jornal enxugue o vidro 

MODO DE LAVAR O FILTRO 

1 - Lavar interno e externamente com escova e água 

2 - Lavar a vela com escova 

LIMPEZA DO BANHEIRO 

I - Lavar a parte interna com bucha, água e sabão. 

Pôrto Nacional, 08 de julho de 1972 
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ESTADO DE GOI~S 

PREfEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 

ROTINA DA ATENDENTE RURAL 

1. Todo dia: 

1.1 - Pela manhã atendimento no Posto. 

Obs. Todos os pacientes e doentes em geral deYea ser atendi

dos exclusivaaente no Posto, reservando visita doaici -

liar para as atividades preventivas e promocionais. 

1.2 - A tarde visita domiciliar. 

1.2.1 Se a criança está no ASCR. 

1.2.1.2 - Se está em dia 

1.2.1.3 - Se ~ desnutrido orientar· 

1.2.2 - Se há Gestante 

1.2.2.1 - Se está na ASG 

1.2.2.2 - Se está em dia 

1.2.3 - Se há caso de D.T. 

1.2.3.1 - Se está matriculada 

1.2.3.2 - Se está tratando 

Tuberculose, Lepra, Penfigo, úlcera, de Baurú (leishim~ 

niose). 

1.2.4 - Saneamento do meio 

Se tem poço 

Se o poço ~ coberto 

Se tem privada 

condições do meio 

2.1 - Uma vez por semana: 

Sábado limpeza do Posto 

Porto Nacional. 24 de Janeiro de 1973 



SERVICO Dls SAUDE RDR&L 

1.1- Ol!JftIVO: 

Controlar as edemias regionais: 

Tuberculose Pulmonar, Moléstia de Haneem, pênf!&o Poleáoao 

Leisbjmeniose. Cut~, Doenças Venérias 8 a fraooma4ue a.! 

cessitam de t~ento medicamentos. prolongado ou seguimento 

Médico e cuidado de Enferma.geJl por pariódo detemi nado. 

1.2- PROGRAJU.& 
/ 

1.2.1- Os Postos mrais deverão oon~r em um livro proprio para _ 

d08nç_ traD sm1 s!veiS em que a Atendente rural deverá anotar 

o nome do paoiente, de acordo com o diagnóstioo do Médioo , 

DP Item correspondente. 

1.2.2- A Atendente ru~ deverá ao11c1t~ o Médioo a prescrivão / 

e os cuidados de Enfermagen ~ isol.mento necessário, bem / 

Coa0 supervisionar o tratam.nto medicamentose. 

1.2,3- A At~ent. rural deverá aprasar os doentes registraado DO 

livro de doenç&8 transmls!ve1a para visita .&dioa lIl8DSai. / 

noe Poetos rurais, atualizando mensalmente as orientavõe. ~ 

ak1oa. 
1.2.4- A Atendente rural deverá visitar a domioilio os paoientes I 

registrados no livro de doençCB traD8~{ve1. quant .. vese. 

o Údioo .olicitar, verin.ando se as deteDlinaç_ JÚdiç .. 

estio sendo cumpridas. 

2 ' I I •• 5- A Atendenta rural devera cola~ nos inquaritoe apideaio -, 
logioos realizados em WDa 10oal.idade bem 001lI0 encam1nb.,. / 

• oasoa IlU.8pe1 toe a oOllBUl:t.. _dio ... 
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PREPBITUliA WNICIPJ.L DE PORrO N.A.CIOlUL 

11. ROf1nA PARA O SA~lD) DO liE10 

11.1- O:BJB'l'IVOS: 

Ao atividados dOG Pootos ru.rn18 neste sotor d.verão ccapreendmr 

la motivação o a orienttlC;ão parn c. cOnstlUÇ&o do :toes .. _'pUo .. 

or1ontllçoo para o cdoquP.do doet1nO do lixo • O\"lontlação para o' 

co~ do $a ~9qucdt:.." 
II.2.l- 'A. A.tendenh :tUrnl r;,C\l1zará no i.nqo.érito s6060 ooon6ndoo 1n1-' 

i cla.l um 1.0T0D1;omento Stuli t~o da 1.00al1dade .. que .-.. e que 
, -

'devora ser atua.llztldo no1'lMl.l!1ente. 

11.2.1- j, coo!2donaçeo do pl .. no de BlIIlda S.R. de PNA.. Mve~ levantar .. 

aot&6 f'Jru.IU.!l quanto se ~lhoriCIIJ nu habltaçÕM, cons'h'llçõe. de 

:toeo~ e r.elhorin noe llbt!etQc1mentoB de ~ que serão axaOl1ta

do at~8 de motivação, Q • orientação das A.tandent.. BDra1a. 
11.2.3- VIS. De AR - BNSlNAMEr.!O 

'Bc.b1 't8t;é.., 

D. do l.ixo 

DejetOt..l 

.(gnra. 

.) A. A.tendente :zural donrÁ m.otiVQl" 11 pOpllação parai 

1- IWII!A.*: 

.t1m' U' 06 I:!Ondoros parI7. • melhoria habl taçlonaJ., prinoipalMnte 
I 

~to la conotlUc;ão de tose88 6~ptices. ciet.rnaa, t~.. "Caipira" 

qua pOSIlUAlll segll&l'EÇa par:!. evitar iDIoândioe domést1oo~ outros :r:iJ18 " 
,," ' i 

de .8 dlstrlbt.tir M hll.b:l.tantas em maia 011 manos 2 por qUarto de doftli, 

sendo que a Ateruhmte :ru.ral. devoN pl"OO\U't\l' o serviço de S'\l1eaJ~ntc' 

da Os:lGO todA. TeO qu.? necassi ter de oriantaçlo técn10a quanto a _ -

}horia da MbitILÇ9.o. 

2- DlSfIBO DO LIXO: 
r ~ .' 

Oriantar n popJJ.ação p=ra :1d.quMO destlJlo do lixo, visando · 1lIpedir' 



, 
laUDO DI GOUS 

DP&mBt, MnttCIPu. DE pomo NACIONAL E 6 

que ha~a o hábito de se deixar () lixo clO'llr.sUoo no quul'h1, ftDha 

.ezo meio de o%'1&9io de _o.. e 0I1tr6a illsetoa que poli." ~ 
tizo doenç ... 

3. DlftIBO DOS ~I 

Orient&T para a oonst:ruçio de :toa .... 'ptio" vieand6 a :pro:ti-

111<211 .. 4as ve:minoses. ExpJ.icar qtte o há.bHQ c1fl,8 ev&cNa9õe. ~ . , 
av.. 4 .. :tolhas das bananei:tMs c pre~dlo1al pois oria oondi 

c;Õ8s 4e prolife=açõo DOa o-. doe ft1'lllM. que .io 81:hdnadoa nás 
tese" lu ..... u .. e contaminam Olttraa pa,Jt1oaa. 

A AteDd.ente Z'U1"&l 4eYeft 1lU'1"&1" ;;) .erriço de 8aDeamento da / 

esmo .eapre .. hou.ver necefHliila(le 

:te09io clu p%'1vad ... 

4. 1r2!.~: 
j, AteD4eut. :rural deverá orientar a ,9o'püa.ção para o 00DlJlJa0 • 

d •• a 4. boa qualidade, ped1Dd~ às mães pare. fel"'Terem a ~ 

para as cri~.nçaa at~ tUi\ ano de idade e motl'9'U' a cODSt:l'lkçio t 

. de o1ewr.DU domésUou. 

111. HO'.I!INA PARA P.RBPJJU.Ç1O DI. VISITA ]dllICI\ POR PAld'B DA A91mBftl - , 
~. 

Ule1. IIIt .. rotiDM vis .. o _imo a.provei tWl1.tlllto da visita. ~di .. 

pelO plano de atendi.ento :ru1'lll • 
• 

sul.tas as . ,. oria.nças. e gestante. que estiverem aooça-:. 

""_0 na looalidade e os casos suapel toe em... tratamento 't 

(le J.oen~aa tX"UW'd.ívet.e. !o4ae .. oriano .. que não pnb8"", • 

peso 4everão ser vistas pelo m1dico. 

III.2.1.A.I\;R. " .... n apD4&T doente. que trowc:e:rem ~ .. pua eaa il 

o%'1entaçio e os oa.soa d.e doençaa mais graves que tiverem coq 
c1MD.w. 



I 
.'fADO DE GOlAS 

PRD'BlTURA "IiIJl'lICIPÁL Df; PORTO 1(&CIOlQL 

OOft1lCACIO 

111.2.3. A AteD4ente ~ d8T8rQ mostrar ao médico 08 dados de 

.eu trabalho O pedir orientação quanto a coD8Ulta que-
, e - S,:.... 1 d.vera seBl1ir quanto a con4içao &Di t_· ... a de sua 00&-

lidade. 

Porto Nacional, 23 de ~azle1ro,de 1.973 
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A:-; E X O 

~OME 5e>)(0 Cor 
ênderê-ç-o---------------------------------------------- -------~O~b~ito: ----------

10:\lE DA Mi\E Ocorrido em 
10:\l E DO PAI Causa: 
lata do nascimento _______ .Naturalidade> Est. Civil -------l 
'rofíssão -----

I nscriçõ Data 

j 
, 

. f ···l 

POSTO RURAL 

-

Data 

................. 

··1 •.•••••••... 

.......... ; .. -... ' ...... . 

I .... . .... ... t '.u .' 

, 

, ... -.' ........ -... ,,,, 

I nscri,ões' . Diagn6stico 

I i 

lU I 
·J··········t 

I 
~ . 

I 11 

Data ~ Diagnóstico 
U 
li 
II 

~ ,I 
11' . 

........•... J. 
'I 1, 

11 

i 
! 
I 
I 
I 

I 
I 

ASSISTI!NCIA MÉDICA - SANITÁRIA 

Consultas . Visitas • Exames d. Laboratório • Prescrições 

':1 
, 

. .. \ 
)i 

I 

Data 

. . 

Assinatura 

I I 

i , 
~. . .. 

·l,j ... 
I . . 

-:_~,,'<oy...,.., --------
OSEGO - 9 



..... _. ~ ............ _ .. .. -.. 
t •••• _- •• ••• ••• ••• 

······················I·· ·· H ..... .......... ·• 

ASSIST~NCIA MÉDICA SANITÁRIA 

Consulta0 - Visita. - Eume. de Laboratório - Prescrições 

. .... ,.;. 

. . .. : ... : .. :::-:-:.::-::'".' ........ . _. __ .. 
'. 

... _ .... , ..... _._ ..... -.. ~ . , . 

" H I 

',Assinatura 

. •.. _, ............... . 
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(reduzido de 1: 0,86) 

Pau 

Aborta 

Outra 

PIlhl 

Outro 

11 -; H a bit a ç ã o 
2 - AGUA: 

R:b.frlo ou Rio . I I 
Poç..,: uorn encaa.lrn'I_1 
Font. ..... 
Poço tO:D encac •• m.I=' 
Outro LI 

Fjltro: 

Cacl",b. I I 
Sim? I~: Não 1,<.' 

4 ..; LIXO: 5 - SA:;ITARIO : 

EXiJo.to I~I 
Enhrrado ,-' r 

I~I Quelm.do 

1::1 Outro 

Auunte 

F"uI S#ptlca 

Outro 

I-I 4 

~I -I 
I~I 
LI 

7 _ N. de CO:nodos que aUve:T\ CC' mO qUHt.1 2. I· / ~ 
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