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INDIGENA DO PNX 

Dr. Frederico de F. Ribeiro 

Cheguei ao PNX a 27 de novembro de 1980 para realizar a documenta 

çio fotogrifica da pesquisa empreendida por Berta G. Ribeiro: ttArtes 

téxteis indígenas". Por solicitação da FUNAI e motivação própria, e 
xerci meu ofício de médico, uma vez que dispunha de tempo suficiente 

para isso e muita vontade de ajudar os Índios. 

Desembarcamos no P. I. Dd aua rum onde cncon t rc I o ambu La tór lo cm fun 
cionamento normal. Nele trabalham a enfermeira Estela Wurker e o odon 

tólogo Eduardo Mattos Biral, ajudados por dois atendentes índios: os 

kayabí !pó e Maku. Em conversa informal com o pessoal de saúde e ob 

servaçSes prõprias, verifiquei que o ambulatório cstnva desfalcado de 
certos medicamentos, de instrumental especializado e artigos de limp~ 

za. A infra estrutura básica é também precária:o ambulatório está 
sem água encanada e luz elétrica em funcionamento, por falta de lâmp~ 

das e gasolina para a bomba. 
Durante minha permanência de 8 dias nesse Posto, prestei ajuda em 

diversos casos clínicos. As patologias mais comuns foram: malária, co~ 
juntivite, diarréia, dermatites, estados gripais e entero-parasitoses. 

O tratamento destas Últimas e.das conjuntivites, de que a quase totali 
dade da população padece, foi prejudicado por falta de medicação espe 

cífica. Outra deficiência é a falta de material para pequena cirurgia: 

agulhas, campos cirúrgicos, drenes, tesouras e lâminas de bisturi. 

Nesse período, encontravam-se em tratamento de processo pneumônico 

o Indio Mairopãn, talvez o mais idoso kayabl, com suspeita de tubercu 

lose pulmonar, além de infecção superposta. O paciente faleceu três 

dias após minha ida à aldeia jurúna. 
Em todas as viagens realizadas pelo Parque, tanto as que fiz para 

acompanhar Berta Ribeiro, como aquelas em que fui solicitado a atender 

algum caso urgente, levei a mala de medicamentos trazida do Rio de Ja 

neiro. Nesses deslocamentos parava em todas as aldeias, informando-me 

do estado de saúde de seus moradores. 

Passados alguns dias de minha estada na aldeia jurúna, fui conduzi 

do por Mairawé, encarregado do P.I. Diauarum, de volta a esse posto p~ 

ra ajudar no tratamento de: 

1. uma criança que aspirou caroço de melancia, desenvolvendo um proce~ 
so pneumônico; 

2. um Indio suyá (Tapanyuna) que havia três dias vinha manifestando 
sucessivas crises de epilepsia, tipo "grande mal''. Soube, então, 
por informação da enfermeira Estela que a quase totalidade dos Suyá 
"novos" do Parque apresentavam essa patologia; 

3. Dikatu, mulher de Mairopãn, com processo pneumônico. A paciente foi 
tratada e orientada no sentido de fazer pesquisa de tuberculose pu! 
monar, uma vez que ê'l.presentavi.1 sintomatologia <.J.Uu ln<licnvt.1 csYü mal. 
Soube também que essa paciente havia sido levada a S. Paulo, há al 
gum tempo, para fazer tratamento que desconheço. 

4. A profa. Marj ;-ir\a Kawall Leal Ferreira, em processo de abortamento. 
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5. O filho da enfermeira e do odontólogo, com otite média e diarréia. 
Por esse motivo, ambos embarcaram para S.Paulo no dia 16 de dezem 
bro, deixando o ambulatório sob os cuidados de Mariana e Heloísa 
irmã de Biral, bem como dos atendentes de enfermagem, Ipó e Maku: 

· 6. Uma Índia kreen-akore em trobolho de p~rto h5 três dias. Era primi 
para e o feto estava em posição de face. Seu parto exigiu uma e= 
pisiotomia. 

7. Alguns Indios com dermatite, principalmente seborréica,e impetigo, 
devidos ao uso de roupas sujas não lavadas por falta de sabão. 

De volta à aldeia jurúna, atendi uma Índia com malária e dois ín 

dios com blastomicose na aldeia do kayabí Domingos. Foi comunicada 

então a necessidade de pesquisa e tratamento dos dois últimos. 

Passados 5 dias de minha permanência na aldeia jurúna, onde prosse 

gui no trabalho de documentação fotográfica e também nas aulas de ari! 

mética a jovens dessa tribo, fui conduzido ao Posto de Vigilância na 

estrada BR 080, a fim de atender, pelo rádio, dois casos ocorridos no 

P.I. Leonardo. Nessa oportunidade, prestei ao administrador do Parque, 

So. Francisco de Assis da Silva, um relato circunstanciado sobre o es 

tado de saúde da população, enfatizando o problema da incidência da 

conjuntivite e da verminose. Comuniquei-lhe também o desejo de Heloí 

sa Biral de ser professora no P.I. Kretíre. 

Antes de retornar à aldeia jurúna, passei dois dias no P.I. Kretíre 

de onde a enfermeira Maria do Socorro Perpétuo havia acabado de sair pa 

ra atender o P.I. Jarína. Através do antropólogo Gustavo Verswijver, 

inteirei-me que esse último posto e respectiva aldeia estavam infesta 

dos de milhares de baratas que virtualmente "devoravam'' os índios, pri~ 

cipalmente, à noite, as crianças. FiqueiJ1~~i lesões que o próprio 

antropólogo apresentava em todo o corpo. Assim sendo, torna-se neces 

sária a urgente borificação dessa aldeia com BHC. 

Nessa ocasião fui informado pelo rádio que a epísio da puerpera 

kreen-akore havia infeccionado, apesar de ter recebido cobertura anti 

biótica, e também que tinha voltado à sua aldeia. Aproveitando um mo 

tor que subia o Xinguem direção ao P.I. Leonardo, fui à aldeia kreen 

akore trazendo de volta ao Diauarurn a referida puerpera. Verifiquei que 

alguns pontos haviam soltado, sendo necessário um debridarnento e nova 

sutura com colocação de dreno. Feito isso, deixei a Índia sob os cui 

dados dos atendentes IpÓ e Maku, uma vez que Heloísa e Mariana, cujo es 

tado de saúde tinha-se agravado, haviam embarcado para S. Paulo. 

~erminado o trabalho etnológico entre os Jurúna, dirigimo-nos, Berta 

e eu, para o P.I. Kretíre, a fim de que ela prosseguisse nos seus estu 

dos entre os Mentuktíre. Durante nossa permanência nesse Posto pude v~ 

rificar que o seu ambulatório se encontrava em péssimas condições higi 

ênicas, com falta de medicamentos, instrumentos especializados e, sobre 

tudo, artigos de limpeza. 

Nesse Posto atendi a índia Mugogô, com processo pneurnônico. Ela tam 

bém requer pesquisa de tuberculose pulmonar. Assisti ainda diversos ou 

tros pacientes com patologias menores. 

De volta ao P.I. Diauarurn, em trânsito ao P.I. Leonardo, diagnosti- 
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quei uma má formação cardíaca em urna criança suyá, sendo a ocorrência 

comunicada ao chefe do Posto. Orientei, ainda, o tratamento de malá 

ria resistente em um Índio kayabí. 

Na subida em direção ao P.I. Leonardo, ~aramos, como anteriormente, 

em todas as aldeias do percurso, deixando remédios e atendendo a casos 

corrigueiros. 

No P.I. Leonardo, informamos a enfermeira Maria Aparecida Brione da 

Silva e o encarregado do Posto, Reginaldo Flores da Costa, sobre o tr~ 

balho desenvolvido. 

atendimento médico à 
Juntamente com a sra. Brione continuei prestando 

população indigena que vive nas proximidades do 

Posto e a doentes de aldeias mais distantes que a ele se dirigiam. 

Cumpre salientar que durante minha permanência na área comprovei a 

valiosa atuação da SUCAM na profilaxia da malária, com a dedetização de 

quase todas as aldeias e pesquisa de plasmódio. 

Admitindo embora que a população do Parque apresenta condições de 

saúde que podem ser qualificadas de satisfatórias, se comparadas às da 

população pobre brasileira, rural e citadina, deve-se ressaltar que al 

gumas providências poderiam melhorá-las substancialmente. Tais seriam. 

Primeiro. A continuação do excelente trabalho desenvolvido pela SUCAM 
no combate à malária. 

Segundo. O estabelecimento de um fichário, em cada ambulatório, com fi 
chas individuais em que constem as doenças pregressas, tratamentos an 
teriormente administrados e relatório médico dos índios que sairam do 
Parque para receber assistência na cidade, bem como o histórico dava 
cinação. Consideramos difícil um bom acompanhamento dos doentes se não 
se dispõe desses dados. A falta desses relatórios, com efeito, ocasio 
na a interrupção do tratamento. Assim é que, soubemos de vários casos 
de índios atendidos na cidade de S. Paulo que retornaram ao Parque sem 
prescrição e sem qualquer informação sobre intervenções cirúrgicas e 
tratamentos de tuberculose a que foram submetidos, interrompendo-se, em 
conseqüência, esse tratamento. Um melhor entrosamento entre a equipe 
da Escola Paulista de Medicina e a Unidade de Atendimento Especial (UAE) 
da Divisão de Tuberculose do Ministério da Saúde que assistem os índios 
do PNX, por um lado, e o pessoal de saúde local, pelo outro, evitaria 
essas interrupções e desacertos. Ã falta desse entrosamento, a inesti 
mável assistência que os referidos órgãos vêm prestando há tantos anos 
fica prejudicada. 

Por outro lado, nunca é demais ressaltar os inestimáveis serviços pres 
tados tanto pela EPM como pela UAE à população do Parque. Achamos indi~ 
pensável a continuaião desse trabalho, uma vez que a FUNAI não dispõe 
dos recursos necessarios para oferecê-lo. A par disto, as referidas e 
quipes são indispensáveis para avaliações, diagnóstico e tratamento em 
casos como· blastomicose, epilepsia, cirurgias,· tuberculose pulmonar,etc •. 

Terceiro. No caso do Posto e aldeia Jarína, recomenda-se a imediata e 
imprescindível borificação, com BHC devido à grande incidência de bara 
tas, já mencionada. 

Quarto. Para um bom atendimento médico é mister haver uma disponibilida 
de de material técnico e de medicamentos. Há cerca de três meses, o 
PNX nio conta com esparadrapo. Atualmente h5 falta de gaze, 5gua oxi 
genada, alcool, mercúrio, metiolate, termometro, soro anti-ofídico, ter 
mometro para estufa, que por isso está desativada, entre outros produtos 

bãsicos. Por outr ~do, existo enorme estoque de pcnicilinn bcnzan- 
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tina, polivitaminas e benzoato de benzila que, dificilmente, será usa 
do. Assim sendo, é aconselhável um fornecimento mais controlado de 
drogas e materiais de saúde básicos ao Parque. Devido aos hábitos dos 
!ndios, o uso do colírio antibiótico é prejudicado, uma vez que ele só 
faz efeito quando instilado num intervalo de 4 em 4 horas. Recomenda 
se, portanto, o uso de pomadas oftálmicas e antibióticas, também fal 
tantes. ( VER: Lista de rred.icarrentos faltantes no PNX). 

Quinto. Recomenda-se a aplicação periódica de vermifugo a toda a popu 
laçao xinguana, independentemente de exame parasitológico de fezes. Is 
to porque, é muito mais dispendioso, em tempo e recursos, fazer esses 
exames. Por outro lado, verificamos que a doença incide em quase todos 
os Indios, crianças e adultos, sendo igualmente alta a taxa de reinfes 
tação. 

Sexto. Cabe dizer que é boa a política da administração em manter uma 
enfermeira em cada Posto e uma equipe volante, composta de um médico, 
um odontólogo e um laboratorista, para a visita periódica às aldeias. 
No entanto, esse trabalho deve ser complementado, corno já vem sendo fei 
to, com treinamento cada vez mais intensivo, de Índios para prestarem o 
serviço de.atendentes nas próprias aldeias, mercê das enormes distâncias 
que medeiam entre estas e os Postos, bem como das dificuldades de trans 
porte e comunicação. 

Sétimo. Achamos indispensável que a equipe de saúde do PNX tenha maior 
autonomia para planejar e executar suas atividades, uma vez que é ela 
quem mais conhece as necessidades efetivas da população do Parque, em 
matéria de assistência médica. Assim sendo, cabe oferecer-lhe partici 
pação no planejamento da vacinaçno e comunic.:ir-lhc, com a ncccss5ria ã'n 
tecedência, a data da chegada e o programa de trabalho do pessoal de 
saúde (EPM e UAE) que vem ao PNX. 

Oitavo. No presente estágio d~ aculturação dos grupos tribais residen 
tes no Parque, a introdução de novos hábitos alimentares e do vestuário 
podem representar um prejuízo à sua saúde. ~ocaso, por exemplo, do 
uso da mamadeir~, causando distúrbios gastro-intestinais e infecciosos. 
E o uso de roupas sujas, como principal causa de doenças dermatológicas. 
Urge, portanto, que não só o pessoal de saúde e educacional, como os pró 
prios líderes indígenas dêem uma orientação adequada no tocante à higie= 
ne pessoal, à limpeza das casas e das aldeias que, em algumas instâncias, 
deixam muito a desejar, bem como à saúde comunitária. E, ainda, que os 
alertem sobre o perigo que representa o contágio com a população regio 
nal que, a cada dia, mais se aproxima do território demarcado da reserva. 

Finalizando, quero agradecer todas as gentilezas recebidas do pessoal 

de saúde, administrativo e dos índios em geral que tornaram inesquecí 

vel esta minha primeira experiência com grupos tribais. 

Dr. Frederico de F. Ribeiro 

Rio de Janeiro, 

22/l/198if. 
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LISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FALTANTES NO 

PARQUE NACIONAL DO XINGU. Janeiro/1981. 

AAS 

Bactrin 

Calin Petina 
A;minofilina 
Dipirona 

T;etramizol 

Mebendazol 
Penicilina procaína 

Furacin pomada 
Dermobenzol ou Vodol 

Fanasulf 
Primaquina 

Hidantal 
Uroxol ou Fibrase 
Pomada oftálmica anti- 
biótica 

Iodeto de potássio 
Soro anti-ofídico 

Ãgua oxigenada 

Mercúrio 

Metiolate 

Alcool 
Atadura de crepe e gaze 

Gaze curativo 

Esparadrapo 
Termometros 

Termometro para estufa 
Seringa e agulha 
Agulhas de sutura 
Frasco para transfusão 

Equipo 
Campo cirúrgico 


