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Os funcionários àestõ Fundação que part1c1param do .. En
contra de Alternativas para a Saúde das Comunidades Indígenas~~, realizado nes
ta Sede em janeiro/85, todo~ com viv~ncia em aldeias: ind~genas, e seguindo as
orientações da ASSESSORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS/FUNAI, em não inàuzjr e nem
limitar as colocações e encaminhamentos dos· profissionais de ~a~de ~resentes
. ao Encontro, os quais representavam instituições científicas, pesquisadores,
especialistas em diversas ãreas de saüóe e medicina popular, alem de
entida
-des não oficiais, que atuam na irea de sa-ude dentro de uma
realidade,
nos
.
mais diversos segmentos da sociedade nacional-e dentro da prõpria realidadei~
dlgena~ ou prõximos aos deles, nõs concluímos, dentro da ~isão da atuação, ou
melhor, de açao, que devemos agir interprofissionalmente, em um metade
de
equipe; e de que vãrios assuntos foram enfatizados durante o Encontro, e por
nos, ava1iados como essenciais para a saüde das comunidades indigenas,
mas
que, no documento final ficaram muito implicitos, e, concluímos que deveriam
tornar-se explícitos.
Assim:
1. a formaÇão de uma Comissão Central composta por multi
profissionai~, funcion~rios da FUNAI, que estaria liaa
da ã AESP/DAI/DS, que seriam: medico, enfet·meira,
p~
ra ...lmedi cq, odontõl ogo, i rtdi geni sta' ant ropol ogi a meóica, bioestatístico, agr6nomo {ou t~cnico agrícola).
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_Regional para ce1de:
ft€·1 f<1t
c i a ou Aj u d ãn c i a , da FUNA l , da qual f a r i arr.
põ ,-l e :
FUi~AI F~egional (1 ou 2 funcionários), üniversidaàe, in$
tituiç~es Cientlficas, Hospitais, Unidades Mixtas
d~
s~~de: Entidades quE apoiam a caus~ inci1gena,
sionais liberais, CIPLAN {I·iEC: l·iPAS~ I·E: Cr~Pq), err·=ber
to.
A finaiidade de tal proposta s~ baseiõ nc fõlú a= qu=
os D~partamentos da fUNAI, em n~vel central, se ver~ cada vez mais sobrecarr2gado
de trabalho, principalmente e DAI/OS, visto que a cadõ ano a FUNAl tera qu~
as
sumir a assistencia ao índio em novas ãreas, até então desassistidas, e, justarne~
te, em regiões àe maior densidade populacional de índios, sendo, aqui, ã
t~egião
amazônica.
Sabemos que a população nacional envolvente, vem aumen
tando ·explosiv_àme~te nessa região, antes isoalda, e com alto indice de migraçõe~,
o que acal~retãrã, inevitavelmente, uma sé1~ie de doenças para a população inàígena,
e, o que ~ pior, provavelmente, com muitas epidemias de doenças infecto-cont~gio
sas, sendo que, outras doenças surgirão que necessitariam interligação de
multi
especialidaáes para sanã-las . .A.ssim, leis~hmaniose e malária, como um sã exemplo,
do
poderão se 'tornar problemas seri~simos, em consequência da desus~ruturação
ecossistema.das regiões envolventes ;s ãreas inàlgenas, e que necessitariam estu
do.s especializados na area de ecossis~enia·, para resolver o problema na ãr~ea
de
saúde ..
Creio que a FUNAI, por si so, nao teri f61ego suficien
te para resolver estas questões, pois, elas exigem o trabalho de equipes multiprE
fissionais, prontas pal"a ações imediatas, e que estejam prõximas destas regiões

2. A formação

qe

CENTROS PREPARATORIOS, para reciclagem

de profissionais da ~rea de Sc-ude, desde ~ medico, €
enfermeira, $ odont51ogo, a para-m~dico, no sentido de
não sõ fol-mação técnica, como também na prt-:paração de:
i dent i fi cação com o i nài o, e corno convive r c oh. os mes
mos; aqui, tamb~m, outros profissionais, n~o da
de sa~de, poderiam rPceber tal tipode formaç~o.
De
preferência, esses Ct·ntros Preparatórios··~ àever~iam fi
C~r t'iil .IU~JarC'S l!iJiS p:~Õxin:OS
1-cgiÕ!~S COITi alia popu1itÇ~O i11dlgena, co:no seja, apenas como or-icntc,ç·ão: t·~::
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naus(AM), Bel~m(PA); sendo que, como ex1ste j~
conv~
nio mantido entre a FUNAI e as instituições
Cientifi
cas EMP e ENSP; estas tam~~m seriam locais que dari~m
tais cursos~ apesar de se localizarem em pon~~s distan
tes, mas que ~eriam utilizaàos devido ser-err. g~·andes ins
tituições cier1tificc.s. Foi debatido àurante c; "Encontre.••
e concluído de que se deve, a partir dos cursas
de
fo•-macão e reciclaoem nesses "Centros Pt-e,....~..~aratõrios''àe
""
que o ~ndio dev~ ir assumindo a sa~de da sua comunidade, e portanto, r~ceber uma formação toda especia1, mais
global, nos "Centros .. , de no m1nimo ó meses onde teria
local de hospedagem adaptado ao seu modo de ser,
no
qual se sentisse mais ã vontade, e nao possa ser sedu
zido a adquirir certos hibitos e costumes do nao indio
que poderia prejudicar-lhe a formação; assim, receberia
uma preparação, da qual sairia não um simples "monitor
de saúde i ndi 0 11 , como vem acontecendo ate aqui,
-corr.
cursos inexpressivos de apenas 1-2-3 meses, em locais
·sem qualquer condição de dar respaldo em termos de pr~
. paração; alem à~ que ficam restritos a apenas
alguns
pontos técnicos sem ser um curso mais global. Onovo cui"S) -·
daria condições ao índio de'_não ficar restrito a apenas a parte sõ técnica, mas sim, onde o índio
teria
oportunidade de se situar em um universo maior, e en
tender ~elhor a vida do não indib e o seu meio, e de
fender ass i·m m-21 hor a saúde do seu povo;· pois, não
e
sõ a parte tecnica qu~ e importante para a saúde, e sim
o entendimento de um geral; e isto sõ e possivel
em
centros formadores que teriam respaldo de inter-profi~
sionais de virias ireas de atuação cientifica e
das
ci~ncias humanas.
Al~m

de tudo, chegou-se i conclusão de que devcriamser
abolidos, gradualmente, a divisão entre Atendente de Enfermagem, Auxiliar
de
EníennafWm e "l·~onitor de Saúde índio", e de que essas divisões íossem ar:.algc.madas
em 1 sõ profissional de saüde - o ~ARJ:.-1·1!.DlCO- onde o indio fosse c~sumindo, gr~
dualr.1ent.e, o lugar dos não indios, como PI\RA t·~rDJCO.
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Centros r..-epC1ratõrios so poderiam eXlStlr, dentro
de um centro onde houvesse o apoio de v~rios profissionais, ~, portanto, s6 viEvel
dentro daquela visâo do conv~nio entre a FUNAI e a Universid~de Federal de Manaus
onàe o Hospital àe t·i=-dicina r.~opicãl estaria pl-esente, bem como a EPrl. e a ENSP;fu
turamente esperamos contar com o apoio da Universidade de São Paulo, Universidade
Federal de Bel~m e o Jnstituto Evandro Chagas - ~el~m, ou seja, locais onde exis
ta r'e~paldo de ir.te:r-p•-ofi.ssior.ais,. para dar aquela visão globa1, pois sõ css.im é
pcss~~el se chegaf ao 5timo em t~rmos da promoçao de sa~de b~sica ~s populaç6es
indigenas do Brasil, que e a medicina PREVEI\TJVA; e o que e mais improtante, c.urr.
o ~ndio dentro deste processo na açao de sa~de.
11

3. Foi analisado sobre a necessidade de se evitar a ida
is âreas ihd~genas de apenas· 1 profissio~al; e de que
deveria ser canalisado para visitas ãs ãreas
indÍg!
nas, sempre que poss~vel, de uma EQUIPE de INTER-PROFISSIONAIS, nas diversas ireas ~ienttficas.
4. Foj analisado a saúde bucal das populações indígenasdo
Brasil, com a conclusão de que ~everi ser tomada medi
da urgente, pois devido ao estado calamitoso em
que
se encontra a sa~de bucal dos ind~aenas, a sua
vida
- média estã diminuindo devido a este fator, que vem se
tornando significativo: dentre outros fatores.

Uma das grandes causas para tal fator se tornar sign.:!_
ficativo, e a mudança dos hãbitos alimentares da pop~
lação indígena, com introdução de aliemntos altamente
cariogênicos, a começar pelos alimentos do INAM, intr~
duzidos nas comunidades indigenas pela FUNAI. Tambem,
a reduçio do.espaço f~sico~ perdendo os ~ndios·as-suas
imemoriais ãreas de perambulação,_ onde exist-iam fartu.~as de caça, pesca, frutos, etc, juntamente corr. introdução de n~o criteriosos projetos agr~colas por parte
da FUNAI, vemfazendo com que os tndios introduzam h~bi
tos alimentares prejudiciais i sua sa~de no geral; as
sim, a introdução das mc.>noculturas corno a do·an~oz
e
ào milho h1brido, alem de causar dependência econômicc
na iiquisiç·~o anual óe sc;-.enies., yt.:m fa7endo. com- que os
Índios p~r,cam a sua t'iquíssima yàriPdade de~ c.eH··L.liS
pr0-colc,~;::_;ilH!(..'~.

COiiiO

e

O Ci,SO

do prÓprio milho

n::t·ivo

... .
\

FUf\IDAÇAO N.~CIONAL DO ir·.JDJO - FUNAI
G.L.::~~t

H

-

(··:

00 n:lSlDft-JH.

que al~m de ferem alto valor alimentlcioI bem sup~riQ~
aos hibri dos não 1 hes causavam dependcnci a econÜ:i1i c c;
exemplo típico àos índios l~ayabi que: praticãffi aindê
urna lavoura riqu1~sima 1 pr~-colombiana 1 com mais
·de
16 variedõdes d~ am9r,àoim, fava, variedades àe milho é
a fam~sa maniquera que ~ uma var~~ade de mandioca t~Pl
r" L.' "r f.._ r;
ca deles que ficõyê rr.auáioca brava e ã mElndioca ms.r~sê.
Esses projetos agrícolas da FUNAI vem fõzenào com que
os ~ndios criem cad~ vez mais depend~ncia na relaç~c
com aauisicâo
de alimentos da sociedade envolventf, e
'
.
que são altamente prejudiciais ã sua saúde bucal.
centradas
Assim, a FUNAI deverã tomar ações de saúde
na medi ci na -preventiva para sanar se ri ssimo problema, e conclui mos pelas segui n
tes açoes:
. a. Indios recem-contataàos - fazer uso de 3/3
-de CLOREXIDINE, para se evitar a ades~o da placa na superfície dentâria.

meses

Ficaria restrito o uso de tal substância qu~mica
aos
índios rec~ill-contatados, deviào al alto custo àe tal eiemento. Aqui, juntamente
com a prevençâo bucal, dever~ ser executado as imunizaç~es, e evitar a presençade
profissionais da ãrea de saÜàe, a nao ser para tais ações, pois que, baseado
em
dados obtidos na AESP (Assessoria de Estudos e Pesquisas da FUNAI} e altamente pr~
judicial aos inàios recem-contatados a presença de profissionais de saúde em açoes
de sa-ude constante, do que ~e apenas praticassem ações de sa~de restrito ~ mediei
na preventiva, com cbntatos bem isolados; exemplo .vivo de tal fato, vem ocorrendo
com.os ~ndios Parakan~ e esperamos evitar tal fato triste, com os ~ndios Guajâ, com
os ~ndios do Vale do Javari, os rndios Yanornamis, e outros.
Para as popul'ações i ndi genas, no setor da medi c i na pr~
ventiva, sugerimos:
b. Flüor - apiicação tõpica semestral
c .. fl~or
bochechas semanais
d. Flüor para ingestâo: 0-4 anos {2 ~otas/dia)
4-12 anos {4 9otas/dia)
e. Critérios na implementação de projetos agrícolas
exirõtivistõ.
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5. Nccess i da de de Sl Sl U·iATI ZAR a i muni zaç ão á a popul dÇ~ú
indigena, evitando-se a descontinuidade desta priorit~
ria ação b~sic~ de sa~de, junto com a medicina preventiva bucal.
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Reforçando, mais uma vez, de que para os ~ndios recc~
contatadcs, e~tas duas ações de s2~d~, deverâo ser 2~
únicas aàotadas, evi 'l.ando-se e: pres.ença perii,anen~e dos
profissionais de sa~ae em irea, bem como outros funcio
nãrios.
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6. A inLegração entre a medicina indígena e a que se

-bê

!

seia nos modernos conceitos da medicina cientifica, d!
vera ter um progra~a que tenha como finalidade
reali
zar atividades conjuntas que ajudem a obter integração
do sistema tradicional comunitirio de sa-ude com
o
i ns ti tu c i ona 1. Sabemos ·que a _medi c i na di ta ci enti fi ca
tem desestruturado as comunidades indígenas, peia · ~
neira como vem sendo programada dentro das populações
i ndi genas, 1 evanào er~ros cra~os no uso de medicamentos
e liquidando com a medicina indigena.
7. Foi analisado a çao das EVS (Equipe Mõvel de Saude) da
FUNAI, e se concluiu de que a mesma, na maioria
das
Regionais, o seu custo tem sido elevado, com baixíssimo
beneflcio para a promoçio da sa-u~e. A soluç~o para se
tornar eficaz as"ações bãsicas de saüde" ãs populações
indígenas, nâo ~a EVS o elemento primordial, e sim os
paramedi cos, bem capacita dos·, e dando ênfase a·o prõprb
indio paramédico, pois, e este que vai morar definiti
vãmente no 1 coa 1, e, portanto, pode rã ãbsorve!~ melhor,
com q passar do.tempo, e com apoio das supcrvis~es, a
melhor metodologia a ser aplicada na sua região.
As EVS serão apenas complemento de um trabalho
mais
eficiente :realizado diariamente dentro ~a aldeia; e mesmo para que a EVS se torne
e fi c i ente co;no comp1 eilí~~nto, h a vet~ã necessidade de que se des 1 oque par a dentro das
are2s indi~E'ncs, dr:ixando de vez, a falta de iõgica., a incoerencia, de .ficar bê
~Eadc ricS cidc~d~S, di~.t.ãrÜ.eS das ~rt:aS indigcncSJ leViHlàO a rVS SC 1ornar

inefi

ciente e com ;dto custo pür·a o SC'U dPslocc;mento; portanto, pela ll{}LRlORIZ/\Ç!,o fhs
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EVS, junto

~s

areas

ind~genas,
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ou melhor, fixando-se dentro.

Encaminhar c6pia deste Memorando ao-Presidente

da

FUNAl e ao Chefe da AESP.
Atenciosamente,
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