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Por iniciativa das cátedras de Clínica Médica e de
Parasitologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do
Pará, foi levado a efeito levantamento de natureza médico-social, junto
aos moradores de São Raimundo Nonato, povoação mais conhecida
por Quatro Bôcas, do município paraense de Nova Timboteua.
À margem da linha tronco do sistema rodoviário do Estado,
na região bragantina, trecho em que se superpõem a BR-316-Pa (ex-BR22), conhecida como rodovia Pará-Maranhão, e a PA-25, essa localidade
dista 127km de Belém e sua população, ao ensejo da pesquisa, em janeiro
de 1965, não passava de 253 pessoas, compreendidas em 55 famílias. E
estava representada por lavradores braçais do Departamento de Estradas
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de Rodagem do Pará e assalariados de três propriedades rurais situadas
nas imediações, nordestinos ou seus descendentes, em grande número.
A localidade foi fundada em princípios do século, mas não
dispõe sequer, de elementares meios de vivência social, como luz, água,
pôsto policial, não tem cemitério, embora, por último, tenha sido construída
escola primária pela Aliança para o Progresso.
Condições de saúde dêsse povoado são estudadas, em
trabalho ainda não publicado, por um dos autores, que também reuniu
um glossário de Medicina rústica e um rol de remédios empregados
pelos seus moradores, fruto de observação de 12 anos como responsável
técnico de um Pôsto Médico mantido pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Pará.
Resultados preliminares dêsse inquérito do ponto de vista
sócio-econômico, foram registrados sumàriamente em trabalho por dois
dos autores & JOSÉ MARIA CARDOSO SALLES, levado ao I
Simpósio Brasileiro de Alimentação e Nutrição, realizado em julho de
1965 em Campinas, São Paulo 1 e ao 3º Congresso Médico Amazônico e
1º Congresso Médico da Cidade de Belém, em janeiro de 1966 por dois
dos autores, com JOÃO LUIZ OLIVEIRA e MARIA VIRGÍNIA
GOMES DA SILVA 2 .
Também a êstes últimos conclaves os mesmos dois dos
autores, com FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA & ANTÔNIO
CARLOS REBELLO, apresentaram dados preliminares, dentro do
assunto do presente trabalho3 .
Para efeito de melhor estudo e interpretação, fêz-se mistér
desdobrar essa pesquisa, para encarar, de per si, aspectos de maior
interêsse aos fins visados.
Sintomatologia digestiva relacionada ao enteroparasitismo
e à carência alimentar, eis um dos pontos levados em conta, nesse
desdobramento.
Com êsse objetivo, foram escolhidos 77 adultos ou 30,4%
dos seus 253 habitantes, excluídas as crianças, de modo que as
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informações a colhêr, muito em tom de queixas, se revestissem de maior
autenticidade.
Dêsse modo, os inquiridos ficaram assim agrupados, quanto
à idade:
13 anos
De 16 a 20 anos
De 21 a 40 anos
De mais de 40 anos
Total

1
11
41
24
77

Usou-se, para a coleta de dados, o formulário que havia
servido a trabalho realizado por JOSÉ MONTEIRO, na Enfermaria
São Francisco de Paula, do Hospital da Caridade, da Santa Casa da
Misericórdia do Pará, junto a portadores de síndrome Anêmicoparasitária, quase todos lavradores oriundos da região bragantina 4 .
As perturbações digestivas, como sinais e sintomas ligados
à desnutrição e ao enteroparasitismo foram catalogados como segue,
em ordem decrescente de seus percentuais:
Sinais e Sintomas
Plenitude gástrica
Náuseas
Cárie dentária
Eructação freqüente
Inapetência
Cólicas
Pirose
Ardência epigástrica
Muco nas fezes
Intolerância alimentar
Obstipação
Tenesmo
Restos alimentares
Diarréia
Disfagia

Perc.
59,7%
58,5%
57,0%
57,0%
52,0%
52,0%
51,0%
43,0%
41,5%
41,5%
35,0%
32,4%
30,0%
28,6%
26,0%
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Sangue nas fezes
Ausência de dentes
Sialorréia
Coprólitos
Vômitos
Perversão do apetite
Glossite
Alteração da papila lingual
Queilite
Estomatite

26,0%
26,0%
24,8%
22,0%
20,8%
14,3%
10,4%
6,0%
3,9%
2,6%

Concomitantemente, pela cadeira de Parasitologia foi
colhido material para coproscopias, o que é objeto de avaliação ainda
inédita.
CONCLUSÕES
Do que se apurou nessa pesquisa, pode-se deduzir:
a) deixam muito a desejar os níveis de vida da
população examinada;
b) perturbações gástricas estiveram presentes em
cêrca de 3/5 das vêzes, o que denota a
importância do problema, sabendo-se que outras
queixas para o lado do aparêlho digestivo,
embora em menor percentual isoladamente,
prevalecem em casos não computados neste
ou naquele grupo, o que aumenta a proporção
dos atingidos no global;
c) as manifestações de deficiência ou
impropriedade da alimentação representam o
corolário da situação observada;
d) o enteroparasitismo, quase sempre por
diferentes espécies, tem participação
imponente, direta ou indiretamente, na
fisionomia clínica encontrada.
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SUMÁRIO
Em decorrência de levantamento de natureza médicosocial, instituído pelas cátedras de Clínica Médica e de Parasitologia da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, foi ressaltada,
no presente trabalho, a sintomatologia digestiva ligada ao
enteroparasitismo e à carência, entre os moradores da povoação de São
Raimundo Nonato, mais conhecida sob o nome de Quatro Bôcas.
Situado no município de Nova Timboteua, Estado do Pará,
dista 127km de Belém, pela linha tronco do sistema rodoviário paraense,
na região bragantina, a BR-316-Pa. Abrange 55 famílias, com o total de
253 pessoas. Dessas, a pesquisa, que se realizou em janeiro de 1965,
atingiu 77, segundo o quadro abaixo:
13 anos de idade
De 16 a 20 anos
De 21 a 40 anos
De mais de 40 anos
Total

1
11
41
24
77

Para o fim aqui visado, foram as crianças deixadas de lado,
de modo que as informações prestadas tivessem cunho de maior
legitimidade.
Os resultados colhidos, sob formulário adequado, foram
agrupados por sinais e sintomas, com percentuais correspondentes, em
ordem decrescente de freqüência.
SOMMAIRE
En consequence de la levée de nature medico-sociale,
instituée par les chaires de Clinique Medicale et de Parasitologie de la
Faculté de Médicine de l’Université Fedéral du Para, a été rehaussé
dans le presente ouvrage, le symptôme digestif lié a l’entero-parasitisme
et au manque, entre les habitants du hameau de São Raimundo Nonato,
plus connu sous le nom de “Quatro Bôcas”.
Situé au municipe de Nova Timboteua dans l’état du Pará,
a une distance de 127 kilomètres de la ville de Belém sur la ligne
principale du réseau routier de l’etat, dans la région bragantine, la BR-
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316-Pa renferme 55 familles au total de 253 personnes. De cellesci, la recherche qui s’est realiseé en 1965, en a atteint 77 selon tableau
suivant:
Âgés de 13 ans
De 16 à 20 ans
De 21 à 40 ans
De plus de 40 ans
Total

1
11
41
24
77

Pour le but ici-visé, les enfants out été mis à part, de façon
à ce que les informations rendues aient une plus grande marque de
légitimité.
Les resultats obtenus, sons formulaires appropriés ont été
groupés par signes et symptômes, avec les poucentages correspondants,
dans l’ordre décroissant de fréquence.
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