colecçao
~

Cc:
ciclo de conferências

17
renato gama-rosa costa

#

fiocruz, brasil

‘

edição
José Avelãs Nunes
Ana Rita Lobo
CIUHCT

CIUHCT
‘18‘19

imagem da confeencista

~
O Programa Vale do Rio Doce e as acoes
de saneamento no interior do Brasil

(1942-1960)

http://ciuhct.org/pt/conferencias‑ciuhct

Esta comunicação ocorreu no dia 05 de Junho de 2019, às 13.15 horas, na
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. A
responsabilidade do seu conteúdo é devida ao seu autor.
Lisboa, Novembro de 2019
1

renato gama-rosa costa fiocruz, brasil
‘

~
O Programa Vale do Rio Doce e as acoes
de saneamento no interior do Brasil

(1942-1960)

17

#

resumo
Esta comunicação se propõe a discutir as ações empreendidas pelo
Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) no Brasil, nas décadas de
1940 e 1960, em especial nas questões de saúde e saneamento em
cidades do interior dos estados brasileiros de Minas Gerais e Espírito
Santo, por meio do Programa do Rio Doce. Essa investigação privilegiará,
em particular, a atuação do sanitarista Szachna Eliasz Cynamon (19252007) na região do Vale do Rio Doce, (que sofreu recentemente um dos
maiores desastres ambientais da história da humanidade), que à época
lidava com altos índices de varíola, febre tifóide, malária e parasitoses. As
ações do SESP que incluíam, também, a construção de hospitais,
unidades de saúde e atividades de educação sanitária pelo interior do
Brasil, contribuem para se compreender a participação do SESP na
agenda de expansão da presença do Estado no território brasileiro.
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