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Objetivo: A pesquisa teve como objetivos: verificar os procedimentos de atuação do
Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) no Médio Rio Doce e os interesses que
subsidiaram a agência entre 1940 e 1960, além de analisar a constituição bilateral da
agência por acordo entre Brasil e Estados Unidos.  Metodologia: Para a realização da
pesquisa, entre os anos de 2008 e 2009, fez-se levantamento e análise de bibliografia
pertinente ao SESP e ao vale do Rio Doce; fez-se o inventário dos relatórios de
projetos da agência de Saúde, atualmente sob a guarda da Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ/RJ); foram realizadas seis (06) entrevistas com antigos funcionários da
agência residentes em Governador Valadares (03 agentes sanitários, 01 médico e 01
dentista, 01 enfermeira). Nesse sentido as entrevistas foram realizadas de forma
semi-estruturada e os entrevistados assinaram Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido conforme orientação do Comitê de Ética da UNIVALE.   Resultados: A
leitura e análise dos relatórios e demais fontes indicam que para resolver os problemas
das endemias, da água tratada e escoamento do esgoto em Governador Valadares,
fez-se um amplo combate à malária; lagoas foram esgotadas, áreas pantanosas foram
limpas; ruas foram abertas e possibilitou-se condição de pavimentação das mesmas; as
moradias puderam servir-se de instalações sanitárias mais adequadas. A
disponibilidade de serviços médicos e dentários, aliados a amplas campanhas de
conscientização e educação sanitária mudou hábitos e práticas cotidianas quanto à
higiene e cuidados com a saúde.  Conclusão: Governador Valadares teve seu
desenvolvimento e seu cotidiano influenciados pela atuação do SESP. Em certa
medida, foi favorecida pelo saneamento, pois os problemas da água e das endemias
foram resolvidos pelo SESP que também teve atuação decisiva nas práticas de saúde,
alterando costumes, valores culturais e organização do espaço. 
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