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nomicas sobre as condic,0es de saude dos povos indigenas sao

dos mais negativos. Num primeiro momento, sao comuns as epidemias de doencas inlecciosas (especialmente gripe, sarampo e

tuberculose) que, em muitas situacoes, podem dizimar grupos intein)S. Tal impacto leva muitos, ainda hoje, a acreditar numa pos-
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sivel maior susceptibilidade "natural" do indigena as doencas infecciosas introduzidas com o contato. As evidencias, contudo, nao

apontam nesta direcao, mas mostram que estas se encontram bem
equipadas (geneticamente falando) a desenvolver respostas imunologicas adequadas (Kaplan et al., 1980; Larrick et al., 1985, outros). E importante nao perdermos esta perspectiva pois, no caso
do sarampo, por exemplo, estudos clinico-epidemiologico demons-
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importancia, devido a alta rotatividade de profissionais da FUNAI
nos postos indigenas ou mesmo o abandono destes, com o fechamento de farmacias e postos de saude.
Nas areas que hoje contain com monitores indigenas, expressiva
parcela das responsabilidades dos servicos recaem sobre eles, ja
que a atuacao medica propriamente dita tern sido pontual e limitada. Um dos exemplos mais discutidos foi o dos agentes Tikuna,

tram serem os indigenas capazes de produzir anticorpos nos mes-

por sua importante atuacao durante a epidemia de colera na regiao

mos niveis que populacoes caucasoides (Baruzzi et al., 1971; Black

do rio Solimoes e tributarios.

et al., 1969; Neel et al., 1970).

Apesar do otimismo suscitado pela discussao sobre a formacao
de monitores indigenas, sua atuacao e polemica e os resultados
concretos de seu trabalho nem sempre tern sido suficientemente

A provisao de recursos medicos adequados e em tempo habil
e urn fator-chave na reducao da letalidade ocasionada por epide-

mias em grupos indigenas. Infelizmente, ainda nos dias de hoje,
a atencao a saude indigena tern se caracterizado pela falta de pla-

mentados nas areas. Tal situacao leva a descontinuidade das acoes

avaliados. Na verdade, existem muitas duvidas como proceder o
processo de seleca-o e treinamento. A selecao e uma tarefa delicada,
pois nem sempre os indicados por liderancas ou os mais fluentes
em portugues sao, de fato, os mais indicados para exercer a funcao
de monitoria. A remuneracao que o monitor passa a receber pode
trazer serios transtornos para o sistema economico e politico do
grupo, pois pode levar ao surgimento de uma faccao economica-

mais basicas de saude, como a vacinacjio, alem da constante ne-

mente diferenciada (de monitores assalariados), no contexto de

cessidade de organizacao de intervencoes medicas emergenciais
(com o transporte aereo de equipes de saude e remocao de pacientes graves), tudo a um elevado custo social, humano e eco-

uma sociedade onde, a priori, todos tern igual acesso aos meios e
bens de pn)ducao. Por outro lado, exigir que um individuo dedi-

nejamento e recursos, sejam humanos e/ou financeiros. Constata-se, tambem, a inexistencia de um sistema de coleta e registro
sistematico de estatisticas vitais e morbidade, com vistas a subsi-

diar o planejamento e a avaliacao das acoes e programas imple-

nomico.

Neste contexto, surge a necessidade de se aprofundar a discus
sao sobre modelos assistenciais em saude para populacoes indi
genas. Estes deverao ser flexiveis, levando em conta particularidades socioculturais de cada grupo, grau de contato com a socie

dade nacional, proximidade de centros urbanos e demais polos

que tempo integral a atividade de monitor, sem criar um meca-

nismo de remuneracao justo, e tambem problematico, pois sua
dedicacao pode vir em detrimento ao desempenho de atividades
de subsistencia tradicionais.

Portanto, para selecionar, treinar e supervisionar a atividade

de monitores indigenas em saude e fundamental que se leve em
consideracao a realidade historica, politica e cultural do grupo,

de atracjao, dentre outras variaveis (cf. Confalonieri, 1989, para
uma discussao sobre a insercao das populacoes indigenas no SUS
e Costa, 1987, para uma revisao sobre a atuacao de unidades sanitarias moveis na atencao a saude indigena).

assim como o seu perfil de morbimortalidadee situacao de contato.
Nestas etapas, a participac,ao de antropologos pode ser de grande

Durante o seminario, foram apresentadas algumas experiencias
de programas de assistencia a saude, que utilizaram a figura do

em situacoes de confn)ntos interculturais.

monitor indigena como alternativa a escassez de recursos humanos

e logisticos nas areas. Esses programas tern assumido particular

valia para assegurar o sucesso do programa, por dispor dos instrumentos teoricos e metotlologicos fundamentais a intermediacao

Chamou-se tambem atencao para a necessidade de uma maior
aproximacao entre as escolas medicas, de enfermagem, de saude
publica e dos orgaos assistenciais com a FUNAI (veja tambem
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assessoria a projetos e desenvolvimento de pesquisas. Em face da
precariedade ou mesmo inexistencia de servicos em muitas areas,
as equipes de pesquisadores acabam forqadas a assumir a responsabilidade por tarefas de cunho eminentemente assistencial, o que

corpos contra formas sangiiineas e esporozoitas do P. malariae/P.
brasilianum, suporta a hipotese da malaria zoonotica na regiao.
Tambem foram encontrados macacos portadores de anticorpos pa
ra P. falciparum, o que e ainda mais preocupante. Deve-se salientar
que muitos dos animais examinados eram criados nas aldeias com
os fndios, implicando a presenca de reservatorios infectados na
propria aldeia, o que favorece a transmissao intradomiciliar da

nao e recomendavel, ja que existem organismos especificamente

malaria.

criados para desempenhar essas funcoes. As escolas deveriam en-

Discutiu-se, ainda, o tema da exposicao previa a malaria em
grupos recem-contatados. Por exemplo, as investigates realizadas
entre os Parakana, logo apos o contato oficial,indicaram que, possivelmente, o grupo ja havia sido exposto ao P. vivax. Estes achados
reforcam a ideia aventada por antropcMogos de que as populacoes
indigenas contatadas pela FUNAJ nos dias de hoje, na verdade,
ja haviam sido expostas a epidemias anteriormente. Desse modo,

Baruzzi, 1978, Coimbra Jr., 1987). Algumas experiencias, neste sen-

tido, tern sido muito produtivas, materializando-se na realizacao
de cursos de formacao e de reciclagem de monitores indigenas,

fatizar, portanto, seu papel colaborativo.
EPIDEMIOLOGIA DE DOENCAS INFECTOPARASITARIAS

Durante o seminario foram tambem discutidos aspectos da epi-

demiologia de doencas infectoparasitarias entre populacoes indi
genas. Dentre estas, destaca-se a malaria que, particularmente na

os grupos existentes atualmente seriam, em muitos casos, reminis-

Amazonia, tern alcanqadoelevadas taxas de morbimortalidade (ve-

centes de sociedades talvez mais complexas e numerosas, que so-

ja revisao de Mello, 1985). As discussoes sobre a malaria foram

freram os efeitos de contato indireto bem antes de terem sido

centradas nos resultados de pesquisas recentes realizadas no Esta-

tica da malaria entre populacoes indigenas de maneira homogenea

contatadas oficialmente (Posey, 1987; Santos, 1991).
As infecqoes diarreicas assumem particular gravidade entre po
pulacoes indigenas devido as elevadas taxas de morbidade e letalidade, especialmente em criancas. Infelizmente, os estudos sobre
as diarreias agudas e seus agentes etiologicos entre indigenas ainda

como vein sendo feito. Os estudos disponiveis tern apontado a

sao escassos.

do do Para, particularmente entre os Arara, Asurini, Parakana e
Kayapo-Metuktire (Arruda et al., 1989).
Chamou-se atencao de que nao e possfvel abordar a problema-

existencia de grandes diferencas no perfil da malaria entre estes

Dentre as enterobacterias.mais comumente associadas a quadros

grupos, particularmente no que se refere ao grau de exposicao e
imunidade as especies de Plasmodium. Pesquisas epidemiological

de diarreia aguda tern sido isolados diversas especies e/ou soro-

como as realizadas por Arruda e colaboradores, assumem parti
cular importancia em face dos surtos de malaria registrados em
diferentes grupos amazonicos nos ultimos anos. Estes resultados

podem subsidiara elaboracao deprogramas decontrole, moldados

grupos de Shigella, Salmonella e Escherichia. Varios estudos demons-

tram o papel de animais silvestres como reservatorios destes patogenos (Lins, 1983). Do ponto de vista epidemiologico, estes acha

dos evidenciam o potencial infectante existente no proprio meio

de acordo com o perfil epidemiologico da malaria caracteristico

ambiente onde vivem os indigenas, ja que o convivio diario na
floresta e o contato muito proximo com estes animais, durante

de cada area indigena ou aldeia.

cac,adas ou mesmo no preparo de alimentos de origem animal, os

Foi tambem debatida a existencia de reservatorios nao-humanos

de Plasmodium na Amazonia, o que implicaria a necessidade de

uma ampla revisao das estrategias classicas de controle da endemia. A elevada prevalencia de primatas, que apresentaram anti-

expoem a infeccao por aqueles microorganismos.

Os rotaviais tern sido implicados como patogenos responsaveis
por extensos surtos de diarreia, chegando a acometer expressiva
parcela da populacao de uma aldeia simultaneamente. Estudos
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soroepidemiologicos realizados em diferentes grupos revelaram
indices de positividade a presenca de anticorpos para rotavirus
que, nao raro, atingem 60-70% em todas as taixas etarias, o que
e uma indica^ao do elevado grau de exposicao das populacoes a
este grupo de microorganismos (Linhares et al., 1986; Santos et
al., 1991).

Inqueritos desta natureza sao particularmente importantes em
grupos recem-contatados, com vistas a prevenir os efeitos de epidemias de diarreia por rotavirus, como se deu entre os Tiriyo
(Linhares et a I., 1981). Os resultados destes estudos podem informar a respeito do grau de imunidade da populacao ante os rota
virus e prever a possibilidade de eventuais epidemias. Por exem
plo, os dados obtidos entre os Parakana revelaram que o grupo
estava nao-imune aos rotavirus e, portanto, suscetivel a eclosao
de um surto (Linhares et al., 1986).

Finalmente, a ampla dispersao de parasitos intestinais entre po
pulacoes indigenas e indicativa do papel destes organismos na
genese de disturbios gastrintestinais, de carater agudo ou cronico.
A revisao de Salzano & Callegari-Jacques (1989) destaca, dentre
os helmintos, os Ancilostomideos, Ascaris lumbricoides e Trichuris

trichiura e, dentre os protozoarios, Giardia lamblia e Entamoeba his
tolytica. Vale salientar o registro de Balantidium coli que, conforme
estudos realizados entre os Zoro, pode estar relacionado a pratica
de criacao de porcos silvestres em pequenos chiqueiros adjacentes
as habitacoes (Coimbra Jr. & Santos, 1991a).

As precarias condiqoes de saneamento das aldeias constituent
importante fator no quadro epidemiologico das infeccoes diarreicas e enteroparasitismo em comunidades indigenas. A inexistencia
de infra-estrutura sanitaria adequada, incluindo a destinacao de
dejetos, agrava-se entre grupos que mantem contato permanente
com a sociedade nacional, devido ao processo de sedentarizacao.
Varios estudos tern discutido a relacao entre o processo de seden
tarizacao de populacoes seminomades, como a maioria dos indi
genas brasileiros nao-contatados, e o aumento do grau de contaminacao ambiental peridomiciliar por enteropatogenos (Coimbra
Jr. & Mello, 1981; Linhares et al., 1981; Vieira-Filho, 1985).
Com o contato, os grupos tendem a fixar-se proximos a postos
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da FUNAI, missoes religiosas ou bases militares, criando forte re
lacao de dependencia, que os impedem de mudar a localizac,ao
das aldeias, segundo os padroes tradicionais. A fixacao da aldeia

e o crescimento demografico criam condicoes favoraveis para a
poluicao do ambiente domiciliar, peridomiciliar e dos cursos d'agua proximos. Com este quadro precario de saneamento, as ele-

vadas prevalencias de infeccoes gastrintestinais e enteroparasitis
mo observadas nao surpreendem. A criacao de infra-estrutura sa
nitaria adequada para as aldeias e postos indigenas, especificadas
de acordo com as peculiaridades e necessidades de cada grupo,
e prioritaria, especialmente em face da epidemia de colera em
curso no Pais.

ESTADO NUTRICIONAL

Os estudos de carater nutricional entre populacoes indigenas
sao importantes por proverem informacoes indiretas sobre o qua
dro de saude geral, assim como sobre a adequacao do sistema de
producao de alimentos. Conhece-se pouco sobre o estado nutri
cional destas populacoes, sejam elas isoladas ou contatadas. Acoplado a exigiiidade dos estudos, as diferentes metodologias em-

pregadas na avaliacao nutricional - escolha de diferentes popu
lacoes de referenda, medidas antropometricas, parametros bioquimicos - dificultam a comparabilidade dos resultados gerados nas
diversas investigacoes.
Os grupos recem-contatados, ainda aderidos a padroes tradi
cionais de subsistencia, tendem a apresentar um bom estado nu

tricional, embora tenham sido detetadas carencias especificas.
Estudos com os Xavante, Kayapo e diversas populacoes xinguanas
(Ayres & Salzano, 1972; Black et al. 1977; Fagundes-Neto et al.
1981; Flowers, 1983; Neel et al. 1964) apontam nesta direcao.
Por outro lado, pesquisas com grupos contatados e em acelerado

processo de mudancas socio-economicas apontam para uma pro
gressiva deterioracao do estado nutricional (Coimbra Jr. & Santos,

1991b; Santos & Coimbra Jr., 1991; Santos, 1991), processo certamente relacionado com as precarias condones sanitarias das al
deias e exposi<;ao continuada a patogenos. Outros fatores inter-
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venientes incluem pressoes sobre a capacidade produtiva devido
ao crescimento populacional e/ou deterioracao do meio ambiente.
Como evidenciado por Gross et al. (1979) para grupos indigenas
do Brasil central, ha uma relacao inversamente proporcional entre
a intensidade de exploracao do meio ambiente e produtividade,
a medida que as areas vao sofrendo o processo de degradacao
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agentes das frentes de expansao (colonos, garimpeiros, prostitutas
e outros) verifica-se em muitas outras areas indigenas do Pais.
Contudo, enquanto os homens podem vir a ter acesso a servicos
de saude nas cidades, pela frequencia com que as visitam, nao se

Mais uma vez, deve ser reiterado que sao poucos os dados
disponiveis sobre o estado nutricional de populacoes indigenas,

pode dizer o mesmo paraas mulheres. Estas tendem a permanecer
por periodos mais longos nas aldeias onde, na melhor das hipoteses, poderao contar com o auxilio de algum chefe de posto ou
auxiliar de enfermagem mantido na area pela FUNAI.
Chama-se atencao para a necessidade de organizacao de pro

a partir dos quais possam ser delineadas conclusoes generalizaveis

gramas espeefficos voltados para atender as demandas de saude

ambiental.

sobre as inter-relacoes entre estado nutricional vis-a-vis mudancas

da mulher indigena, atraves da constituicao de equipes que in-

socio-economicas.

cluam profissionais do sexo feminino, visando incrementar as

oportunidades de sucesso dos programas.
SAUDE DA MULHER INDiGENA

A saude da mulher indigena merece consideracao especial, ja
que o atendimento a este segmento populacional reveste-se de
uma serie de peculiaridades. As dificuldades na realizacao de exames ginecologicos no campo sao grandes e um professional de
sexo masculino apenas excepcionalmente teria sucesso ao tentar
este tipo de abordagem clinica.
A discussao sobre a composicao de equipes e execucao dos trabalhos de pesquisa em saude da mulher toi centrada no relate) da
experiencia de R. Costa entre os Surui de Rondonia. No caso Surui,
o levantamento foi executado por equipe constituida por uma medica e duas enfermeiras que, com o minimo de equipamento, realizou exames clfnicos, ginecologicos e colheita de material para

colpocitologia nas proprias aldeias. Quase todas as mulheres do
grupo foram examinadas com elevada aceitacao por parte da comunidade Surui. Os resultados revelaram quadro proximo ao
esperado em inqueritos semelhantes realizados entre mulheres de

baixa renda em zonas urbanas, ou seja, a ocorrencia de doencas
sexualmente transmissiveis, cervicite, colpite e leucorreia.
O contato de homens da aldeia com prostitutas nas cidades
proximas a area Surui reflete-se nas prevalencias de processos infecciosos agudos diagnosticados nas mulheres. Este quadro de con
tato sexual promfscuo entre indigenas (homens e/ou mulheres) e

GARIMPOS, MERCURIO E CONTAMINACAO AMBIENTAL

Quanto a saude ambiental, discutiu-se a questao da poluicao
pelo mercurio, resultante das atividades de garimpo de ouro em
areas indigenas. Tais atividades intensificaram-se ao longo das

ultimos anos, sendo comuns nao somente as situacoes em que os
garimpeiros invadem o territorio indigena (como se deu na area

Yanomami), como tambem os casos em que os proprios indios
garimpam por si (parece sera situacao de algumas areas da regiao
do rio Negro), ou estabelecem acordos com garimpeiros nao-in-

digenas em troca de fracao do produto obtido (caso de alguns
grupos Kayapo).

O impacto da atividade garimpeira sobre a saude dos KayapoGorotire foi discutida a partir dos resultados do inquerito dosi
metric para mercurio, realizado por A. Goncalves e colaboradores. Dentre as conclusoes mais alarmantes esta a constatacao de
que mulheres gestantes apresentaram elevados valores de mercu

rio no cabelo e a maior relacao mercurio organico/mercurio total.

Tais prevalencias foram mais elevadas do que as registradas para
individuos do sexo masculino (garimpeiros nao-indios e indios).
Estes resultados reveiam a ocorrencia de extensa contaminacao

do meio ambiente pelo metal, pois mulheres gravidas, que nao
participam diretamente da atividade garimpeira, estao sendo con-
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taminadas por meio da ingestao de pescado capturado fora dos
garimpos.
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vasao garimpeira apresentava uma distribuicaoesparsa nasaldeias
mais perifericas do territorio Yanomami, hoje aparece entre as
principals causas de mortalidade no grupo (Pithan et al., 1991).

A contaminacao ambiental pelo mercurio reveste-se de serias
implicacoes para a saude publica, particularmente quando esta se
verifica em mulheres gravidas, pelo risco de se repetir no Brasil
tragedias como a de Minamata, no Japao, onde grande numero
de criancas nasceram com graves defeitos congenitos decorrente

em pratica, no ambito da saude coletiva. As constantes invasoes

da acao teratogenica do metal. Como apontado no texto de I. Fer
rari e colaboradores, faz-se imperativa a adocao de medidas tecnicas especificas visando o controle da atividade garimpeira na
Amazonia, no sentido de impedir a degradacao ambiental e todas
as suas implicacoes ecologicas e sanitarias.

dos territorios indigenas, epidemias, desnutricao e falencia dos
servicos originalmente concebidos para prestar assistencia ao
indio sao fatos que requerem imediata acao por parte dos organismos competentes. Afinal, num momento em que tanto se
discute sobre meio ambiente, cidadania e condicoes de vida,

Apesar das precarias condicoes em que vivem os indigenas
brasileiros, fato amplamente documentado e noticiado, poucas
acoes coordenadas de medio e longo alcance tern sido postas

urge atentar para a situacao de saude do indigena, de modo.a
assegurar, ao nfvel do coletivo, a continuidade de seu sistema
CONSIDERACOES FINAIS

O modelo de desenvolvimento concretizado no Brasil traz a

reboque uma infinidade de efeitos colaterais de impacto social e
ambiental. A Amazonia tern sido palco de grandes programas desenvolvimentistas nas ultimas decadas, que tern ocasionado, entre
outras conseqiiencias, o rapido aumento populacional em areas
de colonizacao e/ou urbanizacao recentes, sem a criacao da ne-

cessaria infra-estrutura de servicos publicos. As areas de garimpos
de ouro inserem-se neste processo maior, onde a ocupacao desordenada do espaco cria situates marcadas pela precariedade das
condicoes de vida humana, que se expressa em elevados indices
de morbimortalidade e de criminalidade.

social ecultural, como tambem, na esfera individual, sua higidez
fisica e psiquica.
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