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ENTRE SI E A FUNDACIO NACIONAL DO 
lNDIO - FUNAI A FUNDACIO BODY 
SHOP. COM O OBJETIVO DE PRESTAR 
AESISTiNCIA MiDIC0-SANIT6~iA. NAS 
ÁREAS INDÍGENAS DO MiDI0 XINGU. 
ES~RD0 DG PARÁ. aRASIL. 

. ~os __ [:/,._ d/as do mÊs d~~~~--- do 
ano de 1993. a FUNDACIO NACIONAL DO fNDIO - FUNAI. 1nsc~it2 no 
CGC do Ministiric da Fazenda, sob o nQ 00059.311/0001-26. criada 
PEla Lei nQ 5371, de 05.12.67. com sede em Brasí1 ia-DF. no SEPS 
702/902. Edi~ício Lex. nestE ato representada pelo C~e~e do 
Departafuento de Patrim6nio Indígena. Sr. ODENIR PINTO DE 
OLIVEIRA. com CI nQ 895025 SS?/DF e CFF nQ i28.598.2ti-49. 
residente: na S@S 112. Bloco nAFr, AptQ 306 - Et·2.idLi_?/~F. c~mf'e;r-me 
de 1 t'gaç:ão de: competência con s t a n t 2 da Por t; ar i a nQNff !J_J __ • e a 
FUNDACi!liO BODY SHOP, organi:z?,,;âo f'ilantr-ópica,.. s:c:r,: -fins 
lucrativosp registrada junto ao Governo Brit~nico na Charity 
Commissioners TOF England and Wales7 sob o registro n9 8027577 

neste ato representada pot setl Trustee, Mr. THOMAS GORDON 
RODDICK~ f'irmam o presente Co~vinio - de: acordo com as normas 
contidas na Instruç:io Normativa NQ 02P da Secretar!? do Tesouro 
Nacional as quais os c on ve n e n t e s de-scie já se suje-itam. n.e d i arr t e 
as cláusulas e condições seguintes: 

CL.USULA PRIHEIRA - Do Objeto 

O objetivo do presente Convê~ic ~ a 
cooperaçao m~tua entre as partes conveniadas para a implen:entaçio 
do Projeto de Sa~de Indígena M{oio Xingu - PSIMX, descrito no 
anexo i, que passa a f'azer parte do Convinio eru sua 
independentemente de transcYi~ao. 

Par•gra~o Primeiro - O pr-oJeto pre~i a 
Ye~liza~~o das seguintes acies: 
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I - Treinamento E RE-c i e lagE.n: c!o Pt.. .... S5f.>.:-"~ 1 
auxiliar d~ sa~d~ (au,1~ iares e 
atendentes de enf~rmage~) da FUNAI 6~s 
ADR 7S dE A1lamira E· RE:der1çâo e Sâo Fél i;~ 
do Xingu. 

II - Assist&ncia midi~a-odontol6gica: 

III - Forri1"'t;:ão d e ageni.E·='> u e saúde índíge:·:1?., 

IV - Saneamento básico cias aldeias: 

V - Pt-oóu,;.ão 
saúde; 

de:- Material de Educaçio 

VI - Construçio de um Centro de SaJde: 

VII - Levantamento EpidE~iol6gico; 

Parjgra~o Segundo - O PSIMX assistirá as 
populaç;es indígenas da área do Midio Xingtlr a saber~ KayaD6 
(aldeias cio Gorotire:-, Kikretum, Kubenkrankein. A-ukre, PuKanuv? 
Kubenkokre, Ea~ e Kararad>, Xicrin do eacaji de Trincheira ;~ra~a 
(Laranjal, Cachoeira Seca e PIV); Para~ani do Apiterewa: Assurini 
do Koatinemo; Curuaia do Curui; Araw~ti do lPixuna; JuFuna 
Xipaii. Curuaia (local fzados na A.I. Paquicafubap Vo!~a 2ra~dc d~ 
Xing~7 Beiradic do Xingtl e Irir{ e Curu~); JurunaT Xipaii-Curuaia 
(Altaruira). 

CL~USULA SEGUNDA - Da Execu~ão e dos Recursos 

O PISMX seri implantado em 4 etapasp conformF 
esti descrito no Anexo ip Antes do início cie cada uma das etapa~ 
ª Fundaçio BODY SHOP assinari um Termo Aditivo a este Convinio no 
qual assegura que os recursos necessirios a execuç~c desta etapa 
Ji ~orafu captados e garantidos. 

Par~gra~o ~nico - A r~al izac~o dos obJet ivo~ 
contidos no PSIMX estão expressamente condicionados e sujeitos ~ 
captaçio dos recursos necessirios a sua implanlacio p~l~ 
Fundacio BODY SHOP. 
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CL4USULA TERCEIRA - Das Obriga~ões da FUNAI 

Compete à FUNAI: 

I - Aui:orizar7 en: t e mco hábil. n;eci~:td.E 
privia comunica~io da BODY SHOPP o ingresso dos pro~issionais 
indicados pela BODY SHOP, necess~rios a execuçio de prcJeto. 
assEgurando o cumprimento das nqrmas da PP 745/82 e PF 2~2/93; 

II - acorapanhar· e ava 1 i ar a t r ave:s àa 
Coordenadoria Geral de Projetos Especiais - CGPE e o De~arl~~~ntc 
de Sa~de - DES, a elaboraçio e execuçio de~ tranalhos midico 
sanitirios a ~argo da BODY SHOP; 

III - participar tia escolha é2. área 
de construçio do Centro de Sa1rie a ser construído em 
indígena; 

e do pr·ojto 
território 

IV - dar continuidade is a~ies do Projeto ao 
~indar a Participaçio da BODY SHOP; 

V - destacar ~uncionirlos ha~ilitados. do s~u 
quadro7 para acompanhar e colaborar com a equiPE da BODY SHOP na 
implanta~~º do prcjeto e no desenvolvimento das açiPs de sa1d~. 

CL.USULA QUARTA - Das Obriga~ões da BOOY SHOP 

Compete a BODY SHOP: 

I - Apresentar à FUNAI e :aos índios. os 
Pr o s r arua s e 
BODY SHO?; 

Pr-oJe::tos das atividades a. sere:n: o e s en vo l v í d a s 

relatórios 
indígenas; 

II - nianter a FUNAI 
sazonais. dos trabalhos 

í nfor 11:3.da 7 

realizados 
atravÉs de 
nas âreas 

III - captar 
necessirios a implanta~io do 
Cl~usula Segunda; 

os 
pro., e t o 7 

recursos 
con~orrue 

-f' i nane E' i r o-s 
o e;<Pl i c ito na 
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IV - mantEr atua1izBdo o 
de~ogrifico dos Índios participantes deste 
discrin:inandü a distribui~~º do grupo indígenay 

1 C'-'2.rd ameni.. o 
convênio, 

SF:<r f. : d.::H:l!--:; por 

V - efetuar inquiritos epidemiológicos paFa 
me l h or conhec i me n t o dos f a t or e e q1.11:: c on t r i b u e m par·a a o c or r c·-r:c ia 
das d o e n c a s, c1E· niãior prf.",.·a1ência nas ?xeas en1 que::·stao~ 

\,.II - or- ientar e promovet· can:par::ias 
~·r o f i 1 i-t i cas n2-. = áreas., cont ira determinadas do en c a a , b2.s€. aà ~s r r o s, 
resuitados do~ 1nquir itos EP;demiolósicos e na~ o~orr~ncias 

- ' . . -f . . e ! 1 r. 1 e as v 2 r ! t e a e as ; 

E laboratorial, 
sanit~ria ~que1as 

VII - prestar assfstê~cia rueo:~a. 
assim como realizar atividades 
Populaçies; 

odo~to1(gica 
de educacio 

VIII - realizar treinamento E reciclagem d~ 
auxiliares e/ou atendentes de en~Ermagem das Administr~~ies 
Regionais da FUNAI de Altamira e Redençio. custeando o 
deslocamento. aloJaruento E alimenta~io dos participantes nas 
cursos; 

IX - realizar a ~ormaçio de agentes de sa~d~· 
indígenas nas aldeias da irea do Projeto buscando uma 
participa,io mais direta tia comunidade no projeto e criando as 
bases para a continuidade do mesmo~ 

X - construir CE."ntro de Saúde:· 
ct FUNA:i: indígena a ser determinada em coru~m ?corcio ~ntre 

SHOP., visando n:elhorar a assistincia sanitária: 
e <:l. BODY 

XI - estudar- as condi~ies de vida. alim2ntação 
e nutri~ão dos índios participantes das atividades do presente 
convinio. de ~orrua a permitir melhor avaliaçio das transformaçies 
que ~orem ocorrendo concomitantes do processo de contate: 

XII - custear o pagamento de di~r ias do Pessoal 
da FU~AI qu~ estiver participando das açies do Proj2to, de acordo 
com os valores estipulados pela FUNAI Para os seus funcio~irios; 

XIII - elaborar 
educação para a sa~de; 

material d i d ét j c o de 

XIV - custear o saneamento bisico nas aldeias da 
áre~ do p r o j e t o , u t i 1 izando tecnolog 1a r e s ional e, s~·n1pre:- c u e 
possível. usando os melhores es~orços par2 promover ~ 
r,art i c i c a c â o direta d a s, con,unidades 1ndÍ91:·nas e n v o Lv i d a s, , 
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CL4USULA QUINTA - Dos Bens Hdveis e Imdveis 

Os bens mcivE:is e iru6vEis utilizados dur~nte a 
in1~·1antai;.âo-e>~ecuçao de pro,.íeto ob t i d o com r e c u r e o s p,Ópr i:....,s dB 
BODY SH0P ou de terceiros, doaçies ou nio. ~arfo part~ ínt2grantE 
d o P a t r i nc ê n i o :i: ,, d í g E: n a ~ 

CLAUSULA SEXTA - Da Utiliza.ão de Pessoal 

A utilizaçio tempor~ria de pessoal, ciue.- se 
tornar necessiria para execução do objete deste convf~io, nio 
con~igurari v{nculo empregatício de qualquer natureza, nem gerar, 
qualauer tipo dE ob,igaçio trabalhista ou Previdenciiria para 3 
FLlNhI~ 

CL4USULA S~TIHA - Da Publica.ão 

e~etuada~ efu 
conta da FU~AI 

A publicação do presente inst~umento serí 
extrato~ no D1irio O~icial da Uníio. co~rendo a 
a respectiva despEsa. 

CL4USULA OITAVA - Da Vigência e dos Aditivos 

O presente Convinio ter~ sua vig~ncia a 
partir da publicaçior por 05 (cinco) anos. podEndo ser Prorrogado 
e ou alterado mEdiante lermo Aditivo. dEsde que não iwp1 fque en: 
modi~ica~io do seu objeto. 
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CL,USULA NONA - Da Rescisão e da Rendncia 

Este- Convênio i:-·odeTá ser n!·sc.ir:dido 
auto:uatica11:ente-~ pot· i n a d i mo Leme n t o de quaisque1· de suas 
cla~sulas cu condi~ies7 ou pela supervenifncia de norka legal ou 
Evento que o to~ne material ou ~ormalruente inexequivel o~ ~alta 
de aloca~io de recursos finance,ros necessirios a irupl~nlaç5o e 
execuçio do Projeto. assim como poderi ser denunci~~a ~elas 
partes convenentes. 

Parágra~o Primeiro - Ocorrendo a de~dncia o~ 
qualquer hipcitese q~e implique em rescisio. ~icam os convcnentes 
responsáveis pelas obriga~ies decorren~es do prazo ere que s~ 
lenha vigido este instru~ento. res?ei~ando i9ualruE~le os 

c omun iàade(s) indígena 
e/ou adq~iridos para 
(s) naauele período. 

a(s) b s-n e+ { e i os produzidos 

CL,USULA DfCIMA - Do Foro 

e orr a 
ten~ncia a quaisau2r outros~ por mais privilEgiad~s ~ue scjaru. 
p~ra dirimir qualquer dtlvidas. 

E. pot· havEr-e·rn assim c oo ver.c i on a d c , -f i rn::cu:. o 
pr-E·sente· i n s t r umen t o en\ questão er1: 04 (quatro) vias de !9U<"1 í. e or 
e para um si e-feito7 perantE as testemunhas abaixo assinadas. 
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FUNDAÇÃO BODY SHOP 

PROJETO DE SAÚDE INDIGENA 
:\IÉDIO XINGÚ 

O objetivo maior do projeto é dar 
assistência médica imediata e desenvolver 
pesquisa na área de doenças tropicais na 
região do Médio Xingú, junto às 
comunidades indígenas. O projeto 
atenderá exclusivamente cerca de 4000 
indivíduos que atualmente vivem dentro da 
área de atuação das delegacias regionais da 
FUNAJ de Altamira e Redenção. Serão 
atendidas as seguintes comunidades 
indígenas: Kayapo (Aldeias: Gorotire, 
Kubenkrankein, Kikretun, A-ukre, 
Pukanuv, Kubenkokre, Bau e Kararao); 
Xicrin do Bacaja de Trincheira; Arara 
(Aldeias do Laranjal, Cachoeira Seca e 
PVI); Parakana do Apiterewa; Juruna 
Xipaia; Curuaia (Aldeias; A.I. 
Paquicamba, Volta Grande do Xingu, 
Beiradao do Xingu, Iriri e Curua); Juruna 
e Xipaia Curuaia (Atamira). 

No momento, esta população indígena 
sofre dos efeitos do contato recente com o 
homem branco e da inoperância do sistema 
de saúde pública. O projeto irá combinar 
assistência medico-dentária imediata com 
levantamentos epidemiológico das 
populações, educação sanitária e ações 
preventivas na área de saúde. O projeto 
será realizado diretamente nas aldeias e 
contará com o apoio de um Centro de 
Saúde a ser construído na floresta, num 
local eqüidistante das aldeias envolvidas. 
O Centro de Saúde terá dupla função, 
funcionando como centro de saúde e 
treinamento. 

HISTÓRICO 

A maioria das tribos indígenas desta região 
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foram contatadas pelo homem branco nos 
ülnmos 30 anos. Algumas tribos o foram 
apenas em 1989. O contato com o homem 
branco acarreta sérios riscos à saúde e 
sobrevivência. A história contemporânea 
da Amazônia contém inúmeros exemplos 
de populações indígenas que se tornaram 
praticamente extintas devido a surtos de 
doenças ocidentais, como gripe, 
pneumonia e sarampo. Hoje, os índios 
que sobreviveram ao contato são vítimas 
de novas epidemias: malária, hepatite, 
leishimania. O contato também obrigou 
aos índios a abandonarem a vida nômade 
que tradicionalmente levavam. A falta de 
higiene e condições sanitárias tomaram as 
aldeias indígenas nocivas à saúde das suas 
populações. Parasitose intestinal atinge 
níveis superiores a 90 % , seguida de 
infecções intestina.is, desnutricao e anemia. 

As aldeias estão localizadas em lugares 
remotos e distantes dos centros urbanos. 
Muitas aldeias não possuem pista de pouso 
ou sequer um barco para remoções de 
urgência. Os centros urbanos nesta região 
da Amazônia não possuem uma estrutura 
hospitalar adequada nem para atender suas 
próprias populações. Os lndios, ao serem 
levados para estas cidades - quando 
sobrevivem a longa jornada - ficam 
sujeitos a longas esperas, a alienação 
cultural e raramente recebem o 
atendimento médico de que necessitam. 

A Fundação Body Shop tem trabalhado 
com comunidades indígenas no Brasil 
desde 1989, quando iniciou o projeto de 
produção de óleo de castanha com a 
comunidade Kayapo do A-ukre, no sudeste 
do Pará. Este projeto se extendeu a uma 
outra aldeia Kayapo, Pukanuv, e há cerca 
de um ano iniciamos um projeto de saúde 
para estas duas comunidades. (0 apêndice 
O 1 descreve o projeto de saúde que foi 
implementado junto às comunidades 
Kayapo do A-ukre e Pukanuv). O projeto 
de Saúde para o Médio Xingu aqui 

s 



apresentado nasceu a partir do trabalho na 
área de saúde que oradesenvolvemos com 
os Kayapo e da experiência médica de 
nossa equipe. Nossa Fundação acredita 
poder expandir seu trabalho de saúde de 
forma a atender várias outras tribos da 
região do Xingu cujo estado de saúde 
requer um atendimento imediato para se 
evitar que a perda desnecessária de vidas 
continue. 

ESTRATÉGIA DO PROJETO 

O objetivo da Fundação Body Shop e 
trabalhar lado a lado com a Fundação 
Nacional do lndio e juntas promoverem e 
cooperarem em direção a uma meta 
comum: o direito dos povos indigenas a 
saude. A Fundacao Body Shop irá buscar 
o envolvimento do setor privado em 
projetos que possam genuinamente ajudar 
as minorias étnicas. O PSIMX irá obter o 
apoio de outras organisações privadas seja 
através da doação de equipamento e/ou 
servicos. É nosso objetivo estabelecer este 
apoio do setor privado de forma a 
minimizar custos e criar um novo cenário 
onde diferentes doadores colaborem em 
prol da realizacao deste gol comum. 

O projeto irá prover assistência médico 
sanitária às comunidades da região do 
médio Xingú, assim como educação 
sanitária. A equipe medica da Fundação 
Body Shop irá trabalhar diretamente com 
as equipes da FUNAI. Toda a equipe da 
FUNAI das Ajudâncias de Altamira, 
Redenção e São Félix do Xingú serão 
recicladas e treinadas pelo projeto de 
forma a adequá-las a sua implementação. 

O PSIMX irá: reciclar e treinar todos os 
atendentes de enfermagem e auxiliares de 
enfermagem da FUNAI pertencentes aos 
quadros da região onde o projeto será 
implantado; prover assistência médico 
dentária às comunidades indígenas do 
Médio Xingú: fazer o levantamento 
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epidemiológico das populações indígenas a 
serem assistidas; selecionar e treinar 
agentes de saúde Indígena de cada aldeia 
indígena a ser assistida pelo projeto; 
promover educação sanitária: melhorar a 
infraestrutura sanitária das aldeias; e 
construir um Centro de Saúde na floresta. 

RECICLAGEM E TREINAMENTO 
DAS EQUIPES DA FUNAI DO SETOR 
MÉDICO 

O primeiro passo do projeto será o de 
organisar e promover um curso de 
reciclagem para todos os atendentes de 
enfermagem e auxiliares de enfermagem 
da FUNAI que trabalham na região do 
projeto - Ajudâncias de Altamira, 
Redenção e São Félix do Xingú. Este 
treinamento visará a preparação necessária 
à equipe da FUNAI para participar e 
trabalhar junto com a equipe da Fundação 
Body Shop na implantação do PSIMX. 
Este curso também irá preparar as equipes 
da FUNAI para desenvolverem um 
trabalho de educação sanitária nas aldeias. 

O PSIMX irá desenvolver e distribuir 
material didático para a implantação 
programa de educação sanitária nas 
aldeias. 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E DENTÁRIA 

A mesma equipe de médicos que planejou 
o projeto de saúde para as comunidades 
Kayapo estará a frente do projeto Xingu. 

O projeto será dirigido pelo Dr Carlos 
Henrique Mayr Jr que planejou o PSIMX 
juntamente com a Dra Mercia Arruda. O 
curriculum de ambos se encontra no 
apêndice 2 desta proposta. 

Durante a construção do Centro de Saúde - 
que levará cerca de 08 meses - duas 
equipes médicas - cada uma formada por 
um médico, um dentista e uma enfermeira 



- irão visitar as aldeias pam imunizar as 
populações. colher material para exames 
epidemiológicos e dar atendimento médico 
e dentário. Estas equipes irão monitorar o 
trabalho dos atendentes de enfermagem da 
FUNAI na sua tarefa de educação sanitária 
e atendimento das comunidades. 

O levantamento epidemiológico permitirá 
o tratamento correto das doenças, a 
prevenção do contágio e reversão de 
epidemias, assim como a criaçao de ações 
de saúde específicas ao combate de 
doenças. A ausência de especialistas faz 
com que os indios, quando tratados, o 
sejam pelos sintomas e não pela etiologia 
mórbida. Os tratamentos são inadequados 
e levam ou a morte do paciente ou ao 
aumento do nível de epidemias ou a 
resistência medicamentosa. 

Uma vez que o Centro de Saúde esteja em 
operação, a equipe irá ficar baseada no 
centro de saúde e uma equipe médica da 
FUNAI continuará o trabalho de 
atendimento direto nas aldeias. O centro 
estará ligado às aldeias através de um 
sistema de rádio e utilizariá barcos para o 
atendimento das populações. 

EDUCAÇÃO SANITÁRIA E 
TREINAMENTO DE AGENTES DE 
SAUDE INDÍGENA 

O projeto irá, com a ajuda dos lndios, 
identificar quais os indivíduos em cada 
aldeia que desejam ser treinados para se 
tomarem agentes de saúde. Nosso 
objetivo é jamais entrar em conflito com o 
uso de medicina tradicional feito pelos 
Indios, mas sim incorporar a medicina 
tradicional ao nosso trabalho. O 
treinamento dos agentes de saúde irá levar 
cerca de 02 anos. 

A primeira parte do treinamento será 
realizada nas aldeias. Esta etapa envolve 
o ensinamento de princípios básicos de 
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higiene. como o uso de água potável e 
latrinas que serão construidas pelo projeto. 
A equipe médica irá também ensinar a 
importância da limpeza pessoal e das casas 
e o perigo que lixo e animais domésticos 
trazem à comunidade. 

Os agentes de saúde irão receber material 
educativo especialmente criado para o 
projeto. Este material contem. entre 
outras coisas, transparências e um pequeno 
projetor movido a bateria solar, estórias 
feitas a partir de desenhos e fotos onde os 
Indios são os personagens. O material 
educacional será desenvolvido de forma a 
se basear em imagens e símbolos e não em 
linguagem escrita, uma vez que os 
diversos grupos indígenas falam línguas 
distintas e poucos indivíduos dominam 
português. 

As etapas subseqüentes do treinamento dos 
agentes de saúde ocorrerá no Centro de 
Saúde. Os agentes de saúde no final de 
sua formação serão capazes não só de 
promover educação sanitária, mas também 
de efetuar exames de microscópio que 
detectam as principais doençãs da região 
como parasitose intestinal, malária. Eles 
também aprenderão as técnicas de 
primeiros socorros e o uso de uma 
farmácia básica. 

CENTRO DE SAUDE (Apêndice 3) 

O Centro de Saúde será a primeira unidade 
mista de saúde exclusivamente dedicada ao 
atendimento da população indígena nesta 
região. Faz parte da tradição indígena que 
os doentes estejam acompanhados pela 
família. O Centro de Saúde terá quatro 
casas construidas dentro dos padrões de 
arquitetura indígena. 

Estas casas alojarão as famílias que 
acompanham os doentes e os doentes que 
não requeiram tratamento intensivo. O 
centro de saúde será construído no meio da 

3 



floresta, a beira tio Rio Xingu, permitindo 
que os lndios possam ficar em um 
ambiente familiar e saudável durante o 
tratamento. A floresta propiciará aos 
lndios a oportunidade de desempenharem 
atividades típicas de sua cultura. como a 
cozinha tradicional. 

O centro foi projetado de forma a usar 
energia solar e um pequeno hidrogerador 
para suprir toda a demanda energética para 
seu funcionamento. Um grupo de 
especialistas em energia alternativa está 
encarregado do planejamento do 
fornecimento de eletricidade do centro. 

A construção do centro irá utilizar 
tecnologia de ponta no que se refere a 
fontes alternativas de energia. Estas 
tecnologias permitem que o centro seja um 
exemplo prático de que bom planejamento 
acarreta em 
eficiência e 
tradicionais 
eletricidade. 

menores custos, maior 
a não dependência das 
fontes geradoras de 

A utilízaçâo de tecnologia de ponta 
permite um menor custo e maior eficiência 
e o Centro se tomará um exemplo para 
outros Centros que poderão vir a ser 
construídos na Amazônia. 

ETAPAS DO PROJETO 

PRl.l\1EIRA ETAPA 

Reciclagem e treinamento das equipes de 
área de saúde da FUNAI baseadas na 
região de Altamira, Sao Félix do Xingú e 
Redenção. 

Escolha do local para a construção do 
Centro de Saude , levantamento 
topográfico, adequáção do projeto 
arquitetônico. desenvolvimento do projeto 
de energia altenativa e de dejeitos. Centro 
de Saúde: começo da construção do 
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t Instalação do suporte logístico do 
projeto em Altamira. 

t Levantamento epidemiológico das 
populações Indígenas a serem assistidas 
pelo PSIMX. 

t Início do processo de implantacao da 
infraestrutura sanitária nas aldeias - poços 
e latrinas. 

t Início do programa de educação 
sanitária e identificação dos indivíduos que 
irão ser treínados como agentes de saúde 
indígena. 

+ Criação e distribuição de material de 
Educação Sanitária. 

t Aqisição de medicamentos necessários. 

+ Assistêcía médico/odontológica nas 
aldeias se inicia. 

SEGUNDA ETAPA 

t Novo treinamento e reciclagem das 
equipes da área de saúde da FUNAI 
baseadas na região de Altamira, Redenção 
e São Félix do Xingú. 

+ Conclusão do levantamento 
epidemiológico das populações assistidas 
pelo PSIMX. 

+ Conclusão da implantação da 
infraestrutura sanitária das aldeias. 

+ Continuação do programa de educação 
sanitária nas aldeias e início do 
treinamento dos agentes de saúde - duas 
etapas: treinamento nas aldeias e no 
Centro de Saúde. 

• Aquisição dos medicamentos 
necessários. 



+ Assistência médico-odontólogica nas 
aldeias continua. 

TERCEIRA ETAPA 

+ Treinamento e reciclagem das equipes 
de saúde da FUNAI da região de 
Altamira, Redenção e São Félix do Xingú 
continua. 

+ Treinamento e formação dos agentes 
de saúde indígenas é terminado. 

+ Assistencia médico/odontológica nas 
aldeias continua. 

+ Aquisição dos medicamentos 
necessários. 

+ Continuação do programa de educação 
sanitária nas aldeias. 

+ Manutenção do Centro de Saúde. 

QUARTA ETAPA 

+ Monitoramento do trabalho das 
equipes de saúde da FUNAI - nível de 
atendentes de enfermagem e auxiliares de 
enfermagem; monitoramento e reciclagem 
dos agentes de saúde indígenas. 

+ Assistência médico/odontológica nas 
aldeias continua. 

+ Programa de educação sanitária nas 
aldeais continua. 

+ Aquisição dos medicamentos 
necessários. 

+ Continuação do programa de educação 
sanitária nas aldeias. 

+ Manutenção do Centro de Saúde. 
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Em maio de 1991. a Fundação Body Shop 
convidou à Dr Carlos Mayr Jr e Dra. 
Mércia Arruda para elaborar e coordenar 
o projeto de saúde para as aldeias Kayapo 
do A-ukre e Pukanuv. Estas aldeias estão 
localizadas no sudeste do Pará. 

A população das duas aldeias e da ordem 
de 41 O indivíduos. Os Kayapó eram um 
povo tradicionalmente nômade. Após o 
contato, os índios passaram a habitar 
aldeias permanentes onde não há nenhuma 
infra-estrutura sanitária básica. A água 
dos rios que abastecem as aldeias está 
comprometida. 

A Dr Mayr e Dra Arruda formaram uma 
equipe médica - um médico, um dentista e 
um laboratorista fizeram uma visita inicial 
às tribos, durante os meses de junho e 
julho de 1992, para avaliarem a situação 
de saúde dos Indios. 

Durante esta visita, a equipe médica 
examinou todos os indivíduos e fez exames 
laboratoriais para detectar parasitas 
intestinais. Todos os testes foram feitos 
nas aldeias e o tratamento necessário foi 
dado. Mais de 95% da população 
apresentava um alto índice de infestação 
parasitária e um estado dentário 
extremamente precário. Problemas 
dermatológicos, como sarna e pediculose 
também provaram ser comum. Poucos 
indivíduos estavam doentes nesta ocasião. 
Entre os doentes, infecção respiratória se 
mostrou proeminente nas crianças. 

Hipertensão arterial foi encontrada entre o 
grupo masculino de fumantes ligeiramente 
obesos que estão mais em contato com o 
mundo exterior. Tanto homens e mulheres 
apresentaram sinais de presença de 
doenças venéreas. Contudo, devido a 
diferenças culturais, estes indivíduos não 
foram devidamente examinados nesta 
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primeira viagem. Havia casos de 
deficiência protéica e desnutricão entre as 
crianças de 3 a 12 anos e entre as 
mulheres idosas da aldeia Pukanuv. 
Alguns idosos no Pukanuv também 
apresentam doenças degenerativas. como 
catarata e querato-conjuntivite. 

Não havia nenhum registro médico prévio 
das populações das duas aldeias. A equipe 
médica fez o cadrasto de cada indivíduo e 
uma pesquisa por grupo familiar. A 
equipe médica também identificou. com a 
ajuda dos líderes da comunidade, os lndios 
que querem ser treinados para se tomarem 
agentes de saúde. 

Grande parte da visita foi dedicada à 
explicação projeto de saúde, o que é 
higiene, porque é necessária e como as 
comunidades deverão participar no projeto. 
Fotos ilustrativas e vídeos foram usados 
para introduzir noções básicas de higiene. 

A equipe médica retomou em novembro 
do mesmo ano para iniciar o tratamento 
dentário e o programa completo de 
imunização. As populações fizeram novos 
exames para verificar o nível de 
parasitemia intestinal e a equipe médica 
continuou com o programa de educação de 
saúde. 

A equipe em novembro levou mais um 
dentista para poder maximizar a assistência 
dentária. A Fundação Body Shop adquiriu 
uma unidade dentária móvel para o projeto 
de saúde. Todas as crianças receberam 
tratamento de flúor e todos os indivíduos 
aprenderam noções básicas de higiene oral. 

A equipe médica retornou à área no mês 
de janeiro para dar continuidade ao 
programa de imunização, de assistência 
médico e dentária e para colher soro de 
parte da população. Está sendo feita a 
sorologia de malária, hepatite, leshimania, 
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sffilis, HIV a clamídía. 
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Estes testes sorologicos estão sendo 
realizados pela Fundação Oswaldo Cruz 
que vem colaborando com nossa Fundação 
na implementação do projeto. 

O objetivo destes testes sorológicos é 
estabelecer o quadro epidemiológico 
completo das comunidades assistidas. 
Estes resultados também possibilitarão à 
equipe médica estabelecer quais as doenças 
prevalentes e como o programa 
educacional de saúde pode ajudar os Indios 
com maior eficácia. As populações serão 
testadas para tuberculose ainda no primeiro 
semestre de 1993. 

Poços de água potável e latrinas foram 
construidos nas aldeias pelo projeto. Os 
agentes de saúde começarão a ser 
treinados. O objetivo do projeto é tomar 
os agentes de saúde capazes de usarem 
uma farmácia básica, fazerem testes de 
malária e de parasitas intestinais e darem 
prosseguimento ao programa de saúde. O 
treinamento deverá levar cerca de dois 
anos. 

No decorrer deste ano, novos testes para 
parasitas intestinais serão feitos visando 
estabelecer se os tratamentos das 
infestações, a mudança de comportamento 
nas aldeias, o uso de água potável e 
latrinas estão melhorando as condições de 
saúde da população. 

O objetivo principal do projeto de saúde 
nas aldeias Kayapó é o de tratar as 
doenças imediatamente e de fornecer 
educação sanitária e medicina preventiva a 
médio e longo prazo. Acreditamos que os 
agentes de saúde Indígena possam vir a 
desempenhar um papel crucial neste 
projeto. 
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APÊNDICE 2 

CURRICULUM 

Diretor PSIMX: Dr Carlos Henrique 
Mayr Jr - M.D. 

Nascido: 08/06/l947 - Santa Catarina. 
Nacionalidade: Brasileira. 

EducMão e Formação Profissional: 

Médico - Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
Dezembro 1971. 

Residência em Cirurgia - Hospital Geral 
de Bonsucesso, INAMPS-RJ, Rio de 
Janeiro - 1972-73. 

Pós-graduação (lnternship) 
Misericordia-Fordharn Hospital Affiliation, 
Bronx, New York - 1973-74. 

Residência em Cirurgia - New York 
Medical College, New York, New York - 
1974-78. 

Cirurgia vascular (Fellowship Vascular 
Surgery) - New York Medical College, 
New York, New York 1978- 79. 

Credenciamentos/Licen~as para clinicar. 

Califomia 
Para, Brazil 
New York 
RJ, Brazil 

1987 
1983 
1976 
1972 

e 41.322 
3.088 

128.979 
15.284 

Experiência Profissional 

Chefe Emergência do Metropolitan 
Hospital, New York, New York 1978-79. 

Médico - Fundação SESP- MS, Rondonia, 
Brazil 1981. 

Médico - Hospital Usina Hidreletrica 

Tucuruí - Para. Brazil 1983-85. 
Professor Supervisor Hospital 
Universitário - Universidade Federal Rio 
de Janeiro, Brazil JQ85-89. 

Chefe Cirurgia/ Médico - Hospital Geral 
de Nova Iguaçú, Rio de Janeiro, Brazil 
1985-87. 

Sub-Chefe e Vice Presidente do Comitê de 
Anestesia Cirurgia - Coast Plaza Doctor's 
Hospital, Norwalk, Califomia 1989-90. 

Assitente Clinico Professor de Cirurgia - 
College of Osteophatic Medicine of the 
Pacific, Pomona, California 1990-93. 

Experiência Profissional Com Saúde 
lndíKena. 

lndios Gavião - Rondonia - 1980 
Indios Assurini - Trocará, Pará - 1983-85. 
Indios Parakanã - Repartimento, Para - 
1984-85. 
lndios Kayapó - Para - 1992 - 93. 
Indios Arara - Altamira, Para - 1993. 
Indios Araweté - Altamira, Para 1993. 

(Curriculum completo pode ser fornecido 
se necessário). 

CURRICULUM 

Consultora: Ora Mercia Eliane de 
Arruda. 

Nascida: 22/06/45 - Pernambuco, Brazil. 

Nacionalidade: Brasileira. 

Educação e Formagio ProfJSSional: 

Bioquúnica - Universidade Federal Rio de 
Janeiro - 1970. 

Mestrado em Parasitologia Médica - 
Department of Medical and Molecular 
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Parasitology, New York University School 
of Medicine, New York. NY - 197~. 

Ph.D em Saúde Pública - Departamento 
de Epidemiologia. Escola Nacional Saúde 
Pública, Rio de Janeiro. Brazil - J l}9 J. 

Experiência Profissional 

Pesquisadora Assistente - Departamento 
Biologia Marinha, Ministerio Marinha - 
1971-72. 

Pesquisadora Assistente - Division of 
Parasitology, Department of Microbiology, 
New York University School of Medicine, 
New York, NY - 1975-79. 

Pesquisadora Associada - Departamento 
Entomologia - Fundação Oswaldo Cruz - 
1980-93. 

Consultora Malaria para OPAS, Brazil - 
1983-84. 

Consultora Malaria para OPAS/OMS/IDR 
para pesquisa controle malaria na 
Amazonia - 1988. 

Coordenadora Regional Fieldlincs para 
OMS/TDR Nordeste Brazil - 1992. 

Experiência Profissional Com Saúde 
Indí&ena. 

Ora Arruda desde 1981 começou a 
trabalhar no controle de malaria junto a 
comunidades indígenas da Amazonia - 
Kayapo, Arara, Arawete, Parakana, 
Assurini do Koatinemo, entre outros. 

Dra Arruda também esteve a frente da 
criaçao do primeiro curso de formação de 
agentes de saúde indigenas executado pela 
Fundaçao Oswaldo Cruz em 1986-87. 
(Curriculum completo pode ser fornecido 
se necessário). 
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