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Objetivo

O objetivo deste trabalho é, aproximar-nos 
ao estudo dos processos de produção e 
consumo como determinantes sociais da 
saúde-doença de  Unidades Domésticas 
Camponeses (UDC) migrantes em Bolívia.



Método

• Tem uma base teórica que explica os determinantes 
sociais da saúde, a partir do materialismo histórico e da 
epidemiologia crítica. Foi realizado entre Maio e Setembro 
de 2009, no sul da Bolívia.

• Realiza um abordaje misto cualitativo e cuantitativo. 
Considera 2 espaços territoriais: as comunidades de 
origem das UDCs  e, os acampamentos safreros.

• Para a recolección de informação aplicaram-se: 
• Uma encuesta,  aplicada a um integrante da UDC( 190).
• Observação direita dos processos de consumo e 

trabalho.
• Entrevistas a profundidade

• O processamento e análise dos dados  realizou-se com o 
programa estatístico SPSS 17.0 



Unidade de estudo 

A unidade de estudo é "a Unidade 
Domestica Camponesa (UDC)", 
definido por Oliveira e Salles 
(1989), como "um grupo de 
pessoas, com uma residência 
organizados, unidos ou não por 
laços de parentesco, que 
constituem uma unidade 
produção, consumo e reprodução 
da força de trabalho.

Foto1. Unidade Doméstica Camponesa de safreros migrantes.
Bermejo, Tarija, Bolivia, 2009



Caracterização das condições de moradia

Componente Comunidades de origem Acampamento safrero

Função social

• A moradia representa um 
espaço privado; onde se 
desenvolvem as práticas 
individuais de consumo e de 
socialización

• São “moradias coletivas”, que 
albergam ao “grupo de 
trabalhadores”
• É o lugar destinado, para a 
reposición da força de trabalho.

Estado da 
infra-estrutura

• A maior parte, são 
construídas, utilizando 
materiais locais, como varro, 
palha e, pedra

• O estado da infra-estrutura 
de 41%, é aceitável. 

• Utilizam-se materiais mais 
resistentes, como, tijolo e, chapa 
de calamina. 

• A infra-estrutura de 38%, 
encontra-se em mau estado.

Serviços 
básicos

- 67% têm conexão 
domiciliaria de água. 
- 6.2% têm alcantarillado. 
- 38% têm energia eléctrica.
- 32 % dispõe de gás licuado. 

- 68% têm conexão domiciliaria de 
água.
- 13.2% têm alcantarillado.
- 75% dispõe de energia eléctrica. 
- 68% dispõe de gás licuado.  



Caracterização do consumo individual

Componente Comunidades de origem Acampamentos safreros 

Alimentação

• Composta por carbohidratos. A 
proporção de proteínas e 
verduras, é baixa. 
• Consta de 4 comidas (café da 
manhã, almoço, chá e jantar).

• Composta por carbohidratos, e 
gorduras.
• A alimentação é hipercalórica, 
elevado consumo de frituras e, baixo 
consumo de verduras.
•Consta de 3 comidas (café da manhã, 
almoço, e jantar).

Fonte de 
Provisão de 

alimento

• A principal fonte é a produção 
agrícola doméstica (89.5%) 
• Para o 16.3 % é a única fonte. 
• O 9.5% só utiliza outras fontes 

• A principal fonte é a produção 
agrícola doméstica (76.3%)
• Para o 5.2 % é a única fonte. 
• O 23.2% só utiliza outras fontes.

Disponibilidade 
e uso do tempo 

livre

• Não existe uma noção clara 
sobre o tempo livre.
• Oscila entre 8 e 12 horas 
diárias.
• Destina-se para o descanso,  
participação em reuniões 
comunitárias e, visitas a parentes

• Oscila entre 5 a 8 horas (ou menos)
• Utiliza-se para adquirir produtos no 
mercado local, realizar tarefas 
domésticas e, para a higiene pessoal.
•Menos de 15% das UDCs, destinam o 
tempo livre para atender sua saúde



Caracterização do consumo coletivo

Componente Comunidades de origem Acampamentos safreros 

Acesso e uso 
do sistema de 

saúde 

� No 43% das comunidades e, 
59% dos acampamentos, há
um serviço de saúde.  

� 63.7% das UDCs, tem um 
seguro de saúde

� No ano passado, 69.5% das 
UDCs assistiu a um serviço de 
saúde em sua comunidade.

� Em média realizaram 2 
consultas/ano.

� O 65% utilizou à medicina 
tradicional.

�No 59% dos acampamentos, há um 
serviço de saúde próximo.
�No ano passado, 54.2% das UDCs 
assistiu a um serviço de saúde 
durante a safra.

Acesso e uso 
do  sistema 
educativo

� No 64% das comunidades , há
uma escola. 

� Só, 85.3% dos meninos em 
idade escolar,       assistem. 
As causas: distância, baixa 
oferta educativa e, falta de 
recursos.

� No 88.2% dos acampamentos, há
uma escola. 



Caracterização do processo de Produção doméstica
Elementos Processo de produção na zafra Processo de produção Doméstico

Aspectos 
gerais

•Forma de produção capitalista, 
trabalho a destajo. 

•O produto do trabalho é utilizado 
como matéria prima

• Forma de produção pre 
capitalista. Baseia-se na 
complementariedad de uma 
agricultura de subsistencia, com 
uma ganadería de transhumancia.
• A produção é destinada ao 
consumo doméstico.  

Organização 
do trabalho

• A safra desenvolve-se em etapas, 
participam todos os integrantes da 
UDC. 
• A  divisão do trabalho e a jornada , 
são impostas pelo sistema de 
produção.os
• Estende-se de  Maio a Outubro.
• A jornada dura mais de 12 horas. 

• A divisão do trabalho realiza-se 
por gênero e geração, são  
consensuadas. A jornada de 
trabalho dura entre 8 e 12 horas.

Propriedade 
instrumento 
de trabalho

O uso de tecnologia é incipiente. Os 
instrumentos de trabalho são, 
propriedade do empleador

Os instrumentos de trabalho são 
propriedade do UDC. 

Ambiente de 
trabalho

Condições climáticas, ambientais, 
determinam um ambiente de trabalho 
hostil. Todas as etapas do trabalho 
representam riscos para a saúde

As características geográficas e 
ambientais promovem á
especialización no cultivo. 



Caracterização do processo de Produção

Fotos 5 e 6. Agricultura doméstica em comunidades de origem. Semeia 
tradicional e sembradío de papa. Tarija, Bolivia, 2009

Produção Agrícola domésticaProdução capitalista

Fotos 2 ,3 e 4. Processo de produção na safra,. Tarija, Bolivia, 2009



Percepción  sobre a saúde da UDC e sua 
relação com os diferentes processos

• O 82.1%, dos trabalhadores,  assinalou que, sua 
saúde era boa, mas, só 53.2%, considera que a 
saúde da sua UDC, também era boa. 

• O 66.8%, considera que as condições nas que 
vive, afecta a saúde da UDC, pelas condições 
climáticas adversas (21%), falta de descanso 
(16,3%) e, stress (17.3%). 

• Com referência à relação existente entre as 
formas de produção e, a situação de saúde, 
82.1%, considera que a agricultura doméstica, 
não afecta sua saúde. Em contraposição,  83.2%, 
afirma que, o trabalho na safra, “faz que se 
enfermem”.

• As causas identificadas, foram principalmente, : 
longas jornadas de trabalho, pouco descanso, má
alimentação, ambiente de trabalho hostil. 



Situación de Salud: Antecedentes de Doenças  
Tropicaias Desatendidas

Doença
Número 
UDCs

Percentagem

Malaria 20 10.5

Leishmaniasis 10 5.3

Hantavirus 1 0.5

Tuberculose 9 4.7

Chagas 5 2.6

Nenhuma 145 76.4

Total 190 100.0

Tabela 1. Número de UDCs, com antecedentes de Doenças Tropicais Desatendidas. 
UDCs estudadas. Bermejo, Bolívia. 2009

Fonte elaboração própria em base a encuestas realizadas.



Tipo de Lesões Número 
UDCs

Porcentagem

Cortaduras
55

28.9

Insolación
41

21.6

Llagas
32

16.8

Dores articulares 58 30.5

Traumatismos 17 8.9

Dor região
lumbosacra

65 34.2

Intoxicación 17 8.9

Antecedentes de lesões e danos relacionados com o 
processo de produção

Tabela 2. Antecedentes de lesões e danos relacionados com o 
processo de produção UDCs estudadas. Bermejo, Bolívia.2009.

Fonte elaboração própria em base a encuestas realizadas.



Antecedentes de lesões e danos relacionados com o 
processo de produção

Tabela 3. Outros problemas de saúde UDCs estudadas. 
Bermejo, Bolívia.2009.

Problemas de saúde Número Porcentagem

Dermatitis 26 13.7

Dolor de estómago 18 9.5

Resfrío 14 7.4

Conjuntivitis 11 5.8

Desnutrición 4 2.1

Outros 5 2.6

Ninguno 112 58.9

Total 190 100.0

Fonte elaboração própria em base a encuestas realizadas.



Conclusões

• As formas de produção e consumo que assumem as UDCs 
estudadas, são determinantes de seu  processo saúde-
doença. 

• Esos processos além de expressar-se em as condições de 
saúde da população estudada , determinam suas relações 
com o sistema de saúde e suas práticas em torno da saúde –
doença.

•Utilizando, a migración como categoria mediadora, 
abarcamos em nossa análise, dois espaços nos que se 
desenvolve a RS das UDCs estudadas, demonstrando que as 
condições em que esta se desenvolve, contribuem a vulnerar 
a configurar um perfil epidemiológico particular a esta 
população,


