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ATUAÇAO DA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA NO PARQUE 
INDÍGENA DO XINGU, BRASIL CENTRAL, EM COLABORAÇAO 
COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI} 

= PROPOSTA PARA UN PLANO DE SAÚDE EN ÃREA INDÍGENA= 

I. INTRCDJÇJw 

O Parque Indígena do Xingu (PIX) é a área indígena mais co 
nhecida no Brasil e no Exterior, tendo para isto em muito contribuído os 
aspectos pioneiros da política indigenista ali desenvolvida desde o seu 
início. No PIX ocorre, também, a primeira experiência brasileira, devida 
mente estruturada, da participação da Universidade na Assistência à Saú 
de do Índio. Esta participação, da Escola Paulista de Medicina, antecedeu 
à própria criação da FUNAI, a seguir foi por esta referendada e tem rece 
bido o apoio de suas sucessivas administrações, além de ter contado sem 
pre com o amplo apoio dos índios do PIX. 

O objetivo da Escola Paulista de Medicina (EPM) é aprimorar 
e dar continuidade a essa atividade e estender essa experiência a outras 
populações indígenas do interior do país, tão ou mais carentes em termos 
assistenciais, envolvendo outras escolas médicas e outras instituições da 
área de saúde. É preciso que sejam criadas condições que favoreçam essa 
participação, de colaboração com a FUNAI, para atender, ainda em tempo, 
a situação precária de muitos grupos indígenas, agravada pela progressiva 
expansão da sociedade n~cional na procura de novas terras. 

Esta proposta encontra paralelo com o que se observa no Can~ 
dá, país que visitamos recentemente para conhecer o seu sistema de aten 
ção à saúde da população nativa: índios e esquimós. As escolas de medici 
na canadenses participam ativamente da assistência à saúde daquela popu 
lação, distribuida por extensa área geográfica e, segundo as autoridades 
locais, essa colaboração, iniciada há cerca de 20 anos, permitiu sensí 
vel melhora dos serviços prestados e das condições de saúde daquela popu 
lação. 

O programa da Faculdade de Medicina de Winnipeg, em Manito 
ba, que pudemos conhecer melhor, se estende para os territórios situados 
ao Norte, tendo como base regional o Hospital e o Centro de Saúde de Chu! 
chill, na baia de Hudson, ligados a unidades de saúde menores denominadas 
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"Nursing Station". Além daquela Faculdade de Medicina e do Hospital de 
Churchill, nossa visita incluiu os "Nursing Stations"dePoplar River (po 
pulação índia) e de Rankin Inlet (esquimós) muito mais ao norte. Na Fa 
culdade de Medicina de Winnipeg encontramos uma médica brasileira, form..§_ 
da pela EPM e que participou do nosso programa de saúde no PIX, a Drª 
Carla C. Stephens. Além de trabalhar no Departamento de Bioquímica, a 
Drª Carla é responsável por um programa de apoio a membros das comunida 
des indígenas para o ingresso nos cursos de medicina, odontologia e enfer 
magem de Winnipeg e acompanhamento ao longo dos mesmos. Este exemplo ser 
ve de incentivo para que o acesso do índio à Universidade também seja es 
timulado·em nosso país. 

As ações de saúde desenvolvidas no PIX tem sido periodicamen 
te avaliadas pela EPM, em busca de novas propostas para a melhoria das 
condições de saúde de sua população. Assim, em 1983, a EPM apresentou, à 
FUNAI e outras entidades que colaboram no PIX, proposta para a implanta 
ção de um plano de saúde. Tal proposta não teve a repercussão esperada 
e muitas de suas recomendações não foram colocadas em prática, embora es 
tivessem baseadas na realidade daquele momento e não importassem na de 
manda exagerada de recursos. 

A Escola Paulista de Medicina, ciente da responsabilidade 
que compartilha na assistência à saúde do índio do PIX propõe à FUNAI, 
lideranças indígenas do PIX e outras entidades que ali atuam, o presente 
plano de saúde, atualizado, e em concordância com as recomendações da 
Conferência Nac~onal de Proteção à Saúde do Índio, tema específico da 8ª 
Conferência Nacional de Saúde. A finalidade da referida proposta é propi 
ciar ampla discussão a respeito, levando à implantação de um programa de 
saúde que melhor atenda às necessidades do índio do PIX e respeite suas 
características culturais. 

Por fim, consideramos fundamental que se preserve o modelo 
de participação da Universidade no atendimento às populações indígenas. 
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II. ESCCl..A PALLISTA CE .alICINA 

A Escola Paulista de Medicina foi a segunda Escola Médica 
fundada no Estado de São Paulo, em 1933, sendo precedida apenas pela Fa 
culdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Na época, o crescimento populacional e o desenvolvimento ec..s!_ 
nômico do Estado de São Paulo exigiam um maior número de médicos. No en 
tanto, o número limitado de vagas oferecido pela Faculdade de Medicina da 
USP não atendia a demanda, obrigando muitos estudantes a fazerem seus 
cursos médicos em outros estados. Da mesma foram eram poucas as oportuni 
dades que surgiam para jovens e brilhantes médicos ingressarem na carrei 
ra docente e colaborarem na formação de novas gerações de médicos. 

Ciente de tal situação, um grupo corajoso e decidido de mé 
dicos fundou a EPM, a qual se manteve como escola particular até 1954, 
quando dificuldades econômicas ameaçavam comprometer o seu crescimento e 
foi decidida a sua passagem para o governo federal. Essa medida mostrou 
se benéfica, possibilitando o contínuo progresso da EPM, de tal forma que 
na última década, entre as 76 escolas médicas do país, públicas e parti 
culares, ela tem sido classificada entre as três ou quatro melhores pela 
excelência de seu curso de graduação e como a primeira a nível de pós 
graduação e produção científica. 

Em 1988 a EPM ofereceu os seguintes cursos de pós-graduação: 
- medicina, com 100 vagas 

enfermagem, com 80 vagas 
- ortóptica, com 10 vagas 
- fonoaudiologia, com 25 vagas 
- ciências biomédicas, com 20 vagas 

com um total de 960 alunos inscritos em suas diferentes séries. 

A nível de Pós-Graduação, "sensu latu", a EPM ofereceu 275 
bolsas de Residência, divididas por 29 áreas, enquanto que 1.300 alunos 
estão inscritos em 34 cursos de Pós-Graduação a nível de Mestrado ou Dou 
torado. Parte considerável dos alunos de Pós-Graduação vem de outras es 
colas do país e mesmo do exterior. 
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Em consonância com a tendência atual do ensino médico se vol 
tar para atividades extra-muros, a EPM tem dado especial atenção aos pro 
gramas comunitários de integração docente assistencial. Por suas caracte 
rísticas três desses programas merecem maior destaque: 

1. Programa Comunitário Intra-Municipal ou Regional do Jabaquara, que se 
desenvolve no SUDS-R3 (Jabaquara-Vila Prudente) em cuja área a EPM-Hos 
pital São Paula estão localizados; 

2. Programa Comunitário Inter-Municipal do Embu, um dos municípios da 

Grande São Paulo; 

3. Programa Comunitário Inter-Estadual ou Inter-Étnico do Xingu, que se 
desenvolve no Parque Indígena do Xingu, Estado de Mato Grosso. 

III. PARQlE IM>ÍGENA 00 XItGJ 

O Parque Indígena do Xingu (PIX) foi criado pelo Governo Fe 
deral, em 1961, em resposta ao intensd interesse que então surgira pelas 
terras do Brasil Central, com vendas indiscriminadas no país e no exte 
rior. Tal situação punha em risco a existência de tribos indígenas habi 
tantes daquela região. 

O principal objetivo da criação do PIX foi preservar os gru 
pos indígenas localizados em sua área geográfica, bem como acolher tribos 
de outras áreas envolvidas em conflitos com as frentes de penetração da 
sociedade brasileira. Entre os objetivos figuravam,também, a defesa da 
fauna e da flora, de forma a assegurar para as gerações futuras o conhe 
cimento de uma área de convivência harmoniosa entre o homem e a natureza. 
Esta impressão persiste ainda nos dias atuais quando se navega pelos rios 
e lagoas do Parque. 

O PIX desperta grande interesse por parte de antropólogas, 
pois ali são encontrados representantes dos quatro grandes grupos linguí~ 
ticos do Brasil: Aruaque, Caribe, Jê e Tupi, além dos índios Juruna e Tr~ 
mai de línguas isoladas. Há indícios de que a ocupação da região se deu 
em tempos remotos, mas não existem evidências suficientes que permitam e~ 
timar quando isso ocorreu ou de onde procediam as tribos que ali se loca- 
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lizaram. Na região Sul do Parque, denominada Alto Xingu, a longa ocupação 
de uma mesma área e a freqüência de casamentos inter-tribais levaram a um 
processo de intenso intercâmbio cultural, do qual resultou um padrão cul 
tural comum conhecido como cultura xinguana ou do Alto Xingu. 

O Parque Indígena do Xingu está localizado ao norte do Esta 
da do Mato Grosso, estendendo-se ao longo da curso inicial do Rio Xingu, 
desde a região de seus formadores ao Sul até a cachoeira de von Martius 
ao Norte (Figura 1). Representa uma área de transição entre o cerrado do 
Brasil Central e a floresta ~mazônica, com fauna e flora próprias dessas 
duas grandes regiões brasileiras. A superfície do Parque é de cerca de 
22.000 km2 e a sua população é de aproximadamente 3.000 índios, divididos 
em 17 tribos (Quadro I). Quatro dessas tribos ingressaram na área em anos 
mais recentes, ap6s a criação do Parque Indígena do Xingu: os Caiabi, os 
Txicão,os Beiços-de-Pau(ou Suiá Novos) e os Kren-Akarore.As demais tribos, 

com exceção dos Juruna e Txukarramãe, já habitavam a região quando ali 
passou a expedição de Karl von den Steinen em 1884 e 1887, o primeiro eu 
ropeu a penetrar no território atual do Parque (Quadro II). 

Na região do Alto Xingu está localizado o Posto Leonardo Vil 
las Boas, enquanto que o Posto Diauarum situa-se ao norte, às margens do 
rio Xingu. Deve ser lembrada, ainda, a existência da chamado Posto de Vi 
gilância situado ao norte do Diauarum, no ponto em que a Estrada BR - 80 
(Xavantina-Cachimbo) cruza o rio Xingu. Este posto representa, para os 
índios, um ponto de acesso à localidade de São José do Xingu, situada jun 
to ao limite do Parque. O movimento dos índios no Posto de Vigilância é 
tanto para compras e vendas em São José do Xingu como para acesso ao 
transporte rodoviário para Brasília. A população fixa do Posto de Vigilân 
eia é pequena, ligada mais ao controle da balsa que cruza o rio e ao fun 
cionamento do posto, estando essa população computada nas aldeias de pro 
cedência. 
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DISTRIBUIÇÃO DAS TRIBOS INlÍGENAS NJ PARQLE INlfGENA 00 XItOJ (1988) 
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1. Aueti 
2. Camaiura 
3. Calapalo 
3* Calapalo - Tanguro 
4. Coicuro 

5+6. Matipu/Nafuqua 
7. Meinaco 
8. Uaurá 
9. Iaualapiti 

PILVB - POSTO INDÍGENA LEONARDO VILLAS BOAS 
PIP - POSTO INDÍGENA PAVURU 
PIO - POSTO INDÍGENA DIAUARUM 
PIV - POSTO INDÍGENA VIGILÂNCIA 
PIC - POSTO INDÍGENA CAPOTO 

Trumai 
Suiá 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Juruna 
Txucarramãe (Metuktire) 
Caiabi 
Txicão 
Suiá Novos (Beiço-de-Pau) 
Kren-Akorore 

------------ 



(lJAmO I 

PCFlLAÇÃO 00 PARQlE INJÍGENA DO XIf'GJ, 

POO .AAEA GEOOW"ICA E TRIBOS (1988) 

TRIBO POPULAÇAO 

REGIÃO StL 

Alto Xingu 

Aueti 

Camaiurá 
Calapalo 
Coicuro 
Matipú/Nafuquá 
Meinaca 
Yaualapiti 
Uaurá 
Trumai 
Txicão 

66 
210 

250 

248 

95 

108 

165 

181 

63 
158 

Sub-Total 1.544 

REGIÃO N:RTE 

Diauarun 

Caiabi 
Suiá 
Juruna 
Kren-Akarore 

Sub-Total 

483 

168 

112 
111 

874 

Capoto 

Txucarramãe 
Suiá Novos (Beiços-de-Pau) 

Sub-Total 
TOTAL GERAL 

418 

50 

468 

2.886 

--------- -· --------- - . 
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WACR0 II 

TRIBOS 00 PARQlE INlÍGENA 00 Xlf'.GJ 

TRIBO GRUPO LINGUÍSTICO ANO DE INGRESSO NA ÁREA 

Região Sul (Alto Xin~) 
Aueti Tupi Anterior a 1884/87 

Camaiurá Tupi idem 
Calapalo Caribe idem 
Coicuro Caribe idem 

Matipú/Nafuquá Caribe idem 

Meinaco Aruaque idem 

Yaualapiti Aruaque idem 

Uaurá Aruaque idem 

Trumai Língua Isolada idem 

Txicão Caribe 1967 

Região Norte 
Txucarramãe Jê 1953 

Suiá Jê Anterior a 1884/87 
Suiá Novos(Beiços-de-Pau) Jê 1970 
Kren-Akarore Jê 1975 
Caiabi Tupi De 1953 a 1970 
Juruna Língua Isolada 1920 

o deslocamento para a área do Capoto, próxima ao limite nor 
te do Parque, dos Índios Txucarramãe do Cretire e do rio Jarina, em 1985, 
e mais recentemente dos Suiá Novos ou Beiços-de-Pau que habitavam próxi 
mos dos Suiá, fez com que surgisse uma nova concentração populacional. 
Este fato deverá ter repercussão tanto no que se refere à administração, 
até então centralizada nos Postos Leonardo e Diauarum, como no que se re 
fere à estrutura de saúde a ser montada no PIX. Outro aspecto a ser con 
siderado é o desenvolvimento que será dado ao Posto de Vigilância, em 
termos de acesso ao PIX e de concentração populacional. 



IV. ~IO EPM-FLNAI 

Em 1965, ou seja quatro anos ap6s a criação do PIX, o Depar 
tamento de Medicina Preventiva da EPM passou a colaborar na assistência à 
saúde das tribos ali localizadas. Para assegurar a continuidade dessa 
atuação, foi assinado, no ano seguinte, um convênio entre o Departamento 
de Medicina Preventiva, representado por seu Diretor, o Professor Walter 
Leser, e o Parque Indígena do Xingu, na pessoa de seu Diretor, 
Villas Boas. 

Orlando 

Em 1968,com a criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 
o convênio passou a vigorar entre essa entidade e a EPM. Esse convênio 
tem sido periodicamente renovado, mantendo sempre o seu propósito inicial 
de mútua colaboração na assistência à saúde do índio no PIX. 

Nos primórdios da atuação da EPM,aquela população indígena 
mantinha-se praticamente isolada, com poucos contatos com a sociedade br~ 
sileira, preservando em muito seus hábitos e costumes tradicionais. Era 
uma população altamente suscetível a ocorrências epidêmicas por agentes 
etiológicos com os quais não tinham ainda entrado em contato. Em tais co~ 
dições era prioritário, por exemplo, o imediato desencadeamento de um prQ 
grama de vacinação, afastando o risco de epidemias por doenças para as 
quais se dispunham de recursos vacinais. 

Em anos mais recentes, o desenvolvimento dos meios de comu 
nicação e a abertura de fazendas próximas do PIX desencadearam um proces 
so de aculturação mais acelerado que, invevitavelmente, deverá ter refle 
xos nas condições de saúde, exigindo novas prioridades. 

É de se esperar que as chamadas 11doenças do mundo ocidental" 
como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, doenças cardio-vasculares 
e outras venham a se instalar progressivamente, o mesmo podendo ocorrer 
com o etilismo, um fator desagregador das comunidades indígenas. 

Um programa de saúde para a população indígena deve, portan 
to, levar em conta as mudanças que vão ocorrendo no comportamento da popu 
lação em relação a fatores relevantes no processo saúde-doença. 

------- ------ -------------- 
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V. OOJETIVOS DO ~10 lE 1965, EPM-PNX (PARQLE NACICl'W.. 00 XHGJ) 

Nos termos do convênio, então assinado, a EPM se propunha a: 

1. - efetuar o levantamento da população indígena do PNX e determinar suas 
condições de saúde; 

2. - planejar medidas médico-profiláticas destinadas à proteção das tri 
bos do PNX, incluindo a colaboração nos programas de vacinação e de 
assistência médica; 

3. - realizar na área do PNX pesquisas de interesse médico-científico que 
pudessem trazer subsídios para as ações de saúde. 

VI. ASSISTOCIA A 5AÚE 

Qualquer programa de saúde, em seus diferentes níveis de 
atuação, que se pretende aplicar em área indígena, deve partir do pressu 
posto básico da necessidade de ser respeitado o padrão cultural da popul.§_ 
ção atendida. 

O reconhecimento de que estão presentes valores culturais d_!. 
versos, no relacionamento entre brancos e índios, deve permear toda ativI 
dade exercida em comunidades indígenas, em especial no campo da saúde. 
Nesse sentido cabem as seguintes considerações: 

a) no preparo de profissionais' da equipe de saúde deve-se procurar desen 
volver a reflexão e compreensão do confronto cultural que envolve toda 
a atuação em comunidades indígenas; 

b) no trabalho em área indígena, a equipe de saúde deverá utilizar uma 
linguagem inteligível e accessível ao índio, que permita sua melhor 
compreensão das práticas utilizadas pela medicina ocidental, e permita, 
também, a participação do mesmo na transmissão da informação; 

e) o respeito à cultura indígena implica no empenho em se estudar os sis 
temas de cura e as práticas tradicionalmente utilizadas pelas comunida 
des, procurando resgatar informações que tendem a desaparecer com o 
progressivo contato com a cultura ocidental. 
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VI.1. FASE PRIMARIA CE ATEN;AO À SALÍE 

A partir do nível de Promoção da Saúde é importante a parti 
cipação de membros da comunidade, permitindo melhor compreensão e divul 
gação das ações de saúde desenvolvidas e dos objetivos a serem alcançados. 
Nesse sentido é fundamental o preparo de monitores ou agentes de saúde, a 
serem indicados pela própria comunidade. Caberá a eles a difícil tarefa 
de colaborar, a nível local, nas ações de saúde ligadas a assim chamada 
medicina ocidental, sem que venham a interferir na prática da medicina 

tradicional indígena ou minimizar sua importância. 

A nível de PrOOXlção de Saúde está sendo utilizada no Parque 
uma cartilha elaborada pela enfermeira Estela WÜrker, com a colaboração 
de Sofia Mendonça, Eduardo Birale de vários índios do PIX, abordando 
questões de saúde e higiene, com ênfase na prevenção das afecções mais 
comuns na região. A cartilha deverá ser utilizada tanto nas escolas do 
PIX como nas aldeias. 

A nível de Proteção Específica deverá ser assegurada a caber 
tura vacina! da população, dentro do esquema básico proposto pelo Minis 
tério da Saúde para todo o território nacional, com a eventual introdução 
de outras vacinas em situações que assim o requeiram. Os procedimentos de 
vacinação adotados pela Escola Paulista de Medicina, em visitas periódi 
cas às aldeias, têm mostrado resultados satisfatórios, alcançando ampla 
cobertura vacina!. 

Ainda, a esse nível de atuação, e no que se refere ao Sanea 
mento Básico, estudos deverão ser iniciados com o concurso de órgãos com 
petentes visando estabelecer sistemas adequados tanto para a captação da 
água para consumo como para a eliminação de dejetos. Outra questão a ser 
abordada é o armazenamento e utilização da água de consumo no domicílio. 

Atenção especial merece a captação e o armazenamento da água 
a ser utilizada nas farmácias dos postos indígenas, com definição dos pon 
tos adequados para a captação, pois pesquisa recente mostrou contaminação 
fecal da água utilizada na farmácia do Diauarum, por exemplo. Na amplia 
ção ou construção de enfermarias, devem ser instalados sistemas adequados 
para o fornecimento de água, eliminação de dejetos e expurgo do material 
contaminado. 
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Uma alternativa para os postos de atendimento nas aldeias é 
a abertura de poços e fossas. As medidas preconizadas deverão beneficiar 
igualmente a comunidade local, a partir de um trabalho de esclarecimento 
e orientação quanto aos benefícios que poderão advir. 

A nível de Proteção Específica assume grande importância o 
controle de doenças de elevada endemicidade na área, como a malária e a 
tuberculose, temas estes que serão abordados no ítem "Programas Específi 
cos". 

VI.2. FASES SEClNJAAIA E TERCIAAIA CE ATEN;ÃO À SAl'.i:E 

A assistência à saúde será prestada por uma equipe da qual 
fazem parte os auxiliares de enfermagem,técnico de laboratório, enfermei 
ra, dentista e médico. Papel importante terá o monitor de saúde, alguns 
em processo de formação e outros a serem ainda formados. 

O plano de saúde a ser implantado ou melhorado deverá se es 
tender a todos os grupos indígenas do Parque, permitindo rápido atendi 
mento de intercorrências clínicas, numa cadeia de intervenção que poderá 
se esgotar a nível da aldeia ou levar o paciente a ser atendido em unida 
de do PIX que disponha de maiores recursos, ou mesmo a ser removido para 
centros urbanos melhor aparelhados. 

Para o bom funcionamento da rede de atendimento é necessário 
que haja um sistema de comunicação e transporte adequado, de tal forma 
que a informação procedente de uma aldeia, por exemplo, chegue de imedia 
to aos níveis seguintes de intervenção. 

A nível de Diagnóstico e Tratamento Precoces é importante a 
normatização de condutas a serem adotadas pelos diversos membros da equi 
pe de saúde. 

A esse nível está incluída tanto a busca de comunicantes de 
doenças transmissíveis, no intuito de interromper a cadeia de transmis 
são, com a realização de levantamentos periódicos para melhor conhecimen 
to da prevalência de determinadas doenças. O correto afluxo de informa 
ções fornecerá a base para o estabelecimento de um Sistema de Vigilância 
Epidemiológica, de reconhecida importância, mormente em áreas onde existe 
maior risco de surtos epidêmicos. 

--------- 
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O programa de saúde deve definir, com prioridade,a estrutura 
dos Serviços de Saúde no interior do PIX, indispensável para nortear o 
projeto de reforma ou de construção de farmácias, enfermarias ou simples 
postos de atendimento. Nessa definição deverão ser levados em considera 
ção a distribuição demográfica da população, áreas de influência, facili 
dades de transporte interno e externo. 

Tradicionalmente os serviços de saúde tendiam a ser centra 
lizados nos Postos Leonardo e Diauarum, situação esta que começou a se 
modificar aos poucos com o deslocamento dos Txicão para o rio Xingue com 
o crescimento das aldeias dos Txucarramãe no Cretire e Jarina. Essa situa 
ção se alterou ainda mais com o recente deslocamento dos dois grupos 
Txucarramãe para o Capoto, seguidos dos Suiá Novas. Como já mencionado, 
deve ser levada em conta, também, a existência do Pasto de Vigilância on 
de a BR-80 cruza o Rio Xingu. Mais difícil na elaboração do plano de 
obras é prever a tendência do crescimento das aldeias e dos movimentos po 
pulacionais no interior do Parque. Outro fato, que exemplifica bem essa 
preocupação, é a possibilidade de extensão do atendimento à saúde aos 

índios Mekranhotire,localizados ao norte do PIX, nos contrafortes da Ser 
ra do Cachimbo, no Sul do Pará. Esses índios são aparentados com os Txu 
carramãe do Parque, com constantes movimentos de visitas entre os dois 
grupos. 

O Posto Capoto deverá ter a mesma capacidade de atendimento 
a nível ambulatorial e facilidades para internações de curta duração 
existentes nos Postos Diauarum e Leonardo. Urna questão em aberto, a ser 
discutida com a população do PIX, é se seria plausível a maior concentra 
ção de recursos diagnósticos e terapêuticos em um determinado Posto, com 
o objetivo de diminuir o envio ou remoção de pacientes para tratamento 
em centros urbanos distantes. 

De qualquer forma, numa primeira etapa, cabe definir a loca 
lização das Unidades de Saúde no interior do PIX, desde a mais simples 
até a mais complexa, e o grau de intervenção médica que se pretende alcan 
çar a nível local, antes de se recorrer a serviços médicos externos. 
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Em termos de atendimento hospitalar externo foi cogitado pe 
la FUNAI, em várias ocasiões, o envio de pacientes para cidades mais pró 
ximas, como Aragarças e Xavantina. As experiências a respeito não foram 
satisfatórias, por diferentes razões. O atendimento hospitalar e ambulato 
rial especializado tem sido centralizado em Brasília e em São Paulo. O 
Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina, em São Paulo, tem fun 
cionado como hospital de referência para os índios do PIX, além de aten 
der a outros grupos indígenas do país. A boa acolhida que os índios encon 
tram no Hospital São Paulo decorre de que praticamente em todos os seus 
ambulatórios e enfermarias estão presentes médicos e enfermeiras que par 
ticiparam em anos anteriores do trabalho médico da EPM no PIX, por vezes 
quando ainda estudantes ou residentes. O atendimento dos pacientes do PIX 
é facilitado por um sistema de referência e contra-referência estabeleci 
do entre a EPM e o PIX-FUNAI. 

VII. PRCffiAMAS ESPECÍFICOS 

VII.1. PRffiRAMA DE ATaçlO MATERNJ-ItE"ANTIL 

O exame periódico de gestantes está incluído nesse programa, 
tanto no sentido de avaliação das condições clínicas como de tratamento 
de intercorrências. Nesse período, por exemplo, deve ser pesquisada a pr~ 
sença de anemia, o que pode ser feito com hemoglobinômetro de campanha. 

A mensuração da altura uterina permite estimar a data aproximada do nas 
cimento, e muitas vezes essa medida passa a ser o único elemento informa 
tivo quanto à idade da criança, ao ser vista posteriormente, na fal 
ta de registro de nascimento a nível local. A atenção à gestante inclui, 
ainda, a vacinação anti-tetânica na segunda metade da gravidez como medi 
da de proteção do tétano neo-natal. 

A experiência mostra que não deve haver insistência por par 
te da equipe de saúde em intervir durante o trabalho de parto, respeitan 
do a prática local, a não ser nos casos que apresentam anormalidades em 
sua evolução. O que se observa, freqüentemente, é que uma vez ocorrido o 
parto, com assistência de mulheres mais idosas, e completada a dequita 
ção, o esposo solicita o concurso da equipe médica no sentido de aplicar 
medicação injetável, o que é feito com o uso de ocitócico para acelerar 
a contração uterina e de antibiótico para prevenir infecções puerperais. 
Ao nascer, a criança é examinada e avaliada por uma das mulheres que as- 
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sistiram ao parto, a quem cabe dar o veredicto quanto à normalidade do 
recém-nascido. Sendo favorável o veredicto, a criança é levada para junto 
da mãe, dando início e um contato físico estreito que irá se manter pelos 
primeiros anos de vida da criança. 

O exame clínico e antropométrico do recém-nascido, por mem 
bro da equipe de saúde, fornece elementos para abertura de sua ficha mé 
dica, que irá acompanhá-lo ao longo dos anos. Nessa ficha, por exemplo, 
serão anotadas as vacinas que forem sendo administradas. 

A avaliação das condições de nutrição das crianças índias do 
PIX, nos primeiros anos de vida, tem sido uma preocupação constante da 
EPM. Inquérito realizado no período de 1974 a 1980 mostrou baixa prevalê~ 
eia de desnutrição. Para o bom estado nutricional das crianças xinguanas 
muito concorrem a amamentação materna prolongada e o espaçamento observa 
do entre as gestações. No sentido de preservar o aleitamento materno, to 
dos os esforços devem ser envidados, pela equipe de saúde e outros, para 
evitar a introdução do leite em pó e da mamadeira na alimentação da crian 
ça xinguana, o que teria efeitos danosos em sua saúde. 

VII. 2. MALAAIA 

A malária continua sendo a doença endêmica de maior importân 
eia no Parque, atingindo com maior gravidade a população infantil e exi 
gindo, com freqüência, a remoção de pacientes para centros hospitalares. 

O objetivo do combate à malária no PIX é conseguir a redu 
ção da sua transmissão, diminuindo o risco a que está submetida a popula 
ção. Tal objetivo, dentro dos recursos tecnológicos existentes, inclui o 
emprego de DDT, inseticida de ação residual, que deve ser aplicado regu 
larmente no interior das habitações, duas vezes por ano. Apesar das pa 
redes das habitações indígenas serem de superfície irregular, dificultan 
do a aspersão do DDT, a sua aplicação sistemática mostrou-se eficaz. Tal 
fato foi comprovado por investigação epidemiológica realizada pela EPM, 
na área do Alto Xingu, na qual se observou diminuição na ocorrência da ma 
lária, tanto pelos índices parasitário e sorológico como pelo índice es 
plênico, após a introdução de DDT como medida profilática. 
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O pessoal de saúde do PIX deve estar capacitado para fazer o 
diagnóstico e tratamento precoces da malária. Para tanto, deve ser trei 
nado para a coleta, preparo e leitura de lâmina do sangue periférico de 
todos os pacientes febris. Um determinado percentual dessas lâminas seria 
periodicamente enviado à SUCAM para avaliação da correção diagnóstica, co 
mo é feito em áreas malarígenas do interior do país. 

Os postos indígenas devem estar supridos dos medicamentos i~ 
dicados para o tratamento da malária, tanto para infecção pelo P. vivax 
como pelo P. falciparun, incluindo as formas graves. Em algumas ocasiões, 
em casos graves, a transfusão de sangue tem sido uma medida terapêutica 
de extrema importância. Tendo a população indígena o mesmo tipo sanguí 
neo, torna-se viável tal procedimento, desde que esteja disponível mate 
rial apropriado para isso (equipo e frasco). 

Outras medidas preconizadas 

1) Esclarecer a população local quanto ao ciclo de transmissão da malária, 

aplicação das medidas preventivas de combate ao mosquito transmissor, 
meios diagnósticos existentes e importância do diagnóstico e tratamen 
to precoces. 

2) Assegurar o apoio da FUNAI, a nível local, para que a SUCAM possa cum 
prir o cronograma de aplicação de DDT nas habitações do PIX, que pre 
coniza pelo menos duas borrifações anuais. 

3) Não delegar a função de borrifação à membros da comunidade inabili 
tados para isso, nem fornecer ao índio, individualmente, o DDT, pois 
tanto o manuseio do inseticida como sua aplfcação em doses excessivas 
podem causar prejuízo à saúde. 

4) Solicitar à SUCAM relatório do trabalho de campo, com a indicação das 
habitações onde houve recusa por parte dos seus moradores, se possível 
com os motivos alegados, o que permitiria um trabalho posterior de 
orientação e conscientização por parte da equipe de saúde. 

5) Implantar um Sistema de Vigilância Epidemiológica da malária 
baseado na imediata notificação dos casos, possibilitando a 
precoce de surtos epidêmicos e a correspondente intervenção. 

no PIX, 
detecção 

--- ···--·- 
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6) Desenvolver estudos entomológicos, visando a obtenção de maiores conhe 
cimentos a respeito da biologia dos vetores da malária na região. 

VII.3. TI.EERa.l..OSE 

Como acontece em muitas áreas indígenas do país, a Tubercu- 
lose tem alta prevalência entre os índios do PIX, merecendo, portanto, 
atenção especial no Programa de Saúde a ser desenvolvido. 

A equipe de saúde local deve estar cada vez mais capacitada 
a acompanhar os casos em tratamento, bem como realizar a pesquisa siste 
mática de novos casos entre os comunicantes e sintomáticos respiratórios. 
O exame de escarro é fundamental, devendo ser feito rotineiramente por 
pessoal treinado. 

Para melhor controle da tuberculose na área, a equipe desa~ 
de local deverá receber apoio no que diz respeito ao diagnóstico e busca 
ativa de casos, por meio de levantamentos periódicos, com cadastramento 

torácico e baciloscopia de sintomáticos respiratórios e comunicantes. O 
diagnóstico e tratamento precoces de novos casos, com especial atenção 
aos comunicantes, configuram as linhas estratégicas a serem seguidas para 
o controle da tuberculose. 

Têm sido seguidos os esquemas terapêuticos preconizados pelo 
Ministério da Saúde, cabendo à equipe local garantir a continuidade do 
tratamento. São indispensáveis visitas periódicas às aldeias para segui 
mento dos casos e entrega da medicação específica. 

Medidas preconizadas 

1) Treinamento e reciclagem periódica da equipe local em centros especia 
lizados. 

2) Implantação do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose, 
tanto para melhor conhecimento do comportamento da doença na população, 
como para avaliar os resultados das medidas de controle adotadas. 
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3) Aplicação rotineira de BCG-ID, dentro do Esquema Básico de Vacinação 
do Ministério da Saúde, o que já vem sendo feito pela EPM. 

4) Assegurar, por meio da FUNAI, CEME, etc., estoque permanente de medi 
cação específica na área. 

VII.4. 00:N;AS DIARRÉICAS 

A amamentação natural prolongada, tal como se observa no PIX, 
se constitui em importante meio de defesa contra as doenças diarréicas no 
primeiro e segundo anos de vida. Existe, porém, o risco da introdução de 
mamadeiras em decorrência do surgimento de poder aquisitivo por parte de 
alguns índios, que pode levá-los a adquirir leite artificial, até mesmo 
por uma questão de "status", com o conseqüente abandono da 
aleitamento materno. 

prática do 

Nos últimos anos, tem-se observado com mais freqüência a 
ocorrência sazonal de surtos de diarréia aguda, exigindo medidas urgentes 
para o seu controle. Tal ocorrência tem-se verificado nos meses de maior 
precipitação pluvial: dezembro, janeiro e fevereiro. O aumento do volume 
dos rios e as inundações favorecem a formação de remansos junto às habit~ 
ções, provocando o acúmulo de detritos e dificultando a captação da água 
para consumo em pontos menos contaminados. 

Medidas preconizadas 

1) Desenvolver esforços educacionais no sentido de evitar o ingresso de m~ 
madeiras, considerando os riscos que seu uso oferece para a saúde da 
criança. 

2) Orientar a população para que a retirada de água para consumo, nos 
rios~ lagoas, seja feita em pontos menos contaminados por detritos e 
dejetos, e para que seja armazenada, no interior das residências, em 
recipientes apropriados. 

3) Iniciar estudos para instalação de um sistema de fornecimento de água, 
que permita evitar os inconvenientes apontados no ítem anterior. 

-~~---- -~~--·-·~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~--~~~--~~----- 
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4) Esclarecer a população quanto à importância de serem preservadas as 
condições de higiene da habitação e de seus arredores, em especial no 
que se refere ao destino mais adequado de restos alimentares e dejetos. 

5) Estabelecer, quando da ocorrência de doenças diarréicas, os esquemas 
terapêuticos a serem seguidos de maneira a evitar, por exemplo, o efel 
to iatrogênico provocado pelo uso errôneq e indiscriminado de alguns 
antibióticos e obstipantes. 

VII.5. VERMINlSES 

Inquéritos coprológicos realizados no PIX, em vários anos, 
mostraram elevada prevalência de verminose na população, principalmente 
em crianças, com maior freqüência da ancilostomose e da ascaridíase. 

Atualmente, com o aparecimento de antihelmínticos polivalen 
tes de reduzidos efeitos colaterais, tornou-se viável o tratamento das 
verminoses a nível populacional. Tal conduta, em cada comunidade, depen 
derá de avaliação da carga parasitária e de suas manifestações clínicas, 
em especial na população infantil. 

Alguns estudos, em nosso país, em comunidades com elevada 
prevalência de verminoses intestinais e vivendo em condições que favore 
cem a reinfestação, têm demonstrado a validade do tratamento periódico no 
sentido de diminuir a carga parasitária e melhorar as condições de saúde 
da criança. Concomitantemente devem ser desenvolvidos esforços para ele- 
varo padrão de saneamento e de higiene vigentes na comunidade, 
interromper a cadeia de transmissão das verminoses intestinais. 

visando 

Medidas preconizadas 

1) Realizar periodicamente exames parasitológicos de fezes, qualitativos 
e quantitativos, em amostras da população infantil, para identificação 
das verminoses de maior ocorrência e avaliação de suas repercussões 
clínicas. 

2) Instituir o tratamento periódico, a partir dos inquéritos realizados, 
dando prioridade a grupos etários que mostrarem maior prevalência de 
verminoses e de manifestações clínicas. 

-- ---------------------------------- 
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3) Avaliar, a intervalos determinados, a efetividade das medidas insti 
tuídas. 

4) Incentivar, por meios educativos, a adoção de medidas de higiene, a 
nível individual e coletivo, principalmente no que se refere à elimina 
ção de detritos e dejetos e destacar cuidados a serem observados em re 
lação à captação e armazenamento domiciliar da água para consumo. 

Vll.6. OCEN;AS PREVENÍVEIS Pm VACINAS 

Dentre as doenças que afetam as populações em geral, e com 
maior risco as populações indígenas, estão aquelas preveníveis por vaci 
nas. 

No PIX vem sendo aplicado, pela EPM, o esquema básico preco 
nizado pelo Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo, que inclui as vacinas: tríplice (difteria, tétano e pertussis), 
anti-poliomielite (Sabin), anti-sarampo, anti-tetânica (após os sete anos 
de idade e gestantes) e BCG intradérmico. Em situações de risco epidêmi 
co, outras vacinas não incluídas no esquema básico podem ser utilizadas. 

Uma das grandes dificuldades encontradas em programas deva 
cinação em áreas indígenas reside na manutenção da chamada "cadeia do 
frio", indispensável para a preservação da vacina. Várias soluções têm 
sido aventadas, como por exemplo, o uso de geladeiras que funcionem com 
a captação de energia solar e de recipientes apropriados para o transpor 
te das vacinas até ser alcançado o seu destino final, ou seja, o susce 
tível. 

A solução encontrada no PIX foi concentrar o trabalho deva 
cinação em curtos períodos de tempo, utilizando gelo transportado em iso 
por, e pondo a funcionar geladeiras a querosene ou a gás, disponíveis em 
alguns postos indígenas. 

O trabalho da equipe médica, que procede à vacinação e à re 
visão clínica da população, é concentrado em quatro períodos do ano, in 
tercalando a região do Alto Xingue aquela centralizada no Posto Diauarum. 
Assim, cada aldeia é visitada duas vezes por ano, permitindo a atualiza 
ção do esquema vacinal. O sistema de fichas médicas individuais existen- 
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te1 permite assegurar que toda criança será vista pela equipe médica e 
vacinada, se for o caso, com pronto assentamento em sua ficha. Tem-se, as 
sim, a correta informação da cobertura vacina! de cada criança. 

Outros tipos de vacinas poderiam ser cogitadas, como, 
exemplo, a vacina MMR (caxumba, sarampo e rubéola), mas seu elevado 
tem limitado o seu uso a grupos sociais de maior poder aquisitivo, 
estando incluída no esquema básico do Ministério da Saúde. Em face 
güidade de recursos, não é considerada uma medida prioritária em 
Pública, em nosso país. 

por 
custo 

não 
à exi 
Saúde 

Situação algo diferente ocorre com a vacina antipneumocócica, 
de uso mais recente em populações sujeitas a maior risco de pneumonia por 
pneumococos. Na literatura médica encontram-se várias referências ao em 
prego dessa vacina em grupos indígenas de outros países, com resultados 
satisfatórios em termos da redução da morbidade e mortalidade por proces 
sos pneumônicos. Para avaliar a indicação e a viabilidade de seu emprego 
no PIX seria necessária a realização de um estudo adequado. 

Medidas preconizadas 

1) Assegurar adequado apoio logístico a nível local (gasolina, motores, 
barco, gelo, etc.) durante os períodos de vacinação, de forma a ser 
alcançada cobertura vacina! satisfatória. 

2) Registrar e comunicar imediatamente à equipe de saúde local qualquer 
caso de doença prevenível por vacina que, eventualmente, apareça na 
população. 

3) Fixar, com a antecedência devida, os períodos de vacinação de forma a 
evitar o deslocamento de índios, principalmente crianças, para locais 
menos acessíveis à equipe de vacina. 

4) Proceder à avaliação da cobertura vacina!, tanto em termos de redução 
dos casos das doenças por ela preveníveis como pela pesquisa de anti 
corpos vacinais em amostra populacional infantil. 
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VII.7. l:XEN;J\$ SEXUAUENTE TRANSMISSÍVEIS 

Nos últimos anos tem aumentado o contato dos índios do PIX 
com as populações ditas "civilizadas" tanto em decorrência de novas fa 
zendas nas cercanias do Parque como pela maior facilidade de acesso ao 
povoado de São José do Xingue a centros como Brasília e São Paulo. Com 
esse contato indiscriminado e crescente surge o risco da introdução de 
doenças sexualmente transmissíveis na população do PIX. Recentemente, 
por exemplo, foram detectados alguns casos de infecção gonocócica. 

Medidas preconizadas 

1) Procurar esclarecer a comunidade sobre as doenças sexualmente transmis 
síveis, formas de contágio e tratamento. Realizar discussões a respei 
to das medidas preventivas cabíveis e o risco de transmissão a outras 
pessoas da família e da comunidade. 

2) Prover condições locais para alguns exames de material suspeito, na 
busca de identificação do agente etiológico para melhor orientação da 
conduta terapêutica. 

3) Procurar padronizar a conduta terapêutica, visando facilitar o acesso 
aos medicamentos e permitir melhor controle dos resultados. 

VIII. ffiGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OC SALOE 

VIII. 1. HIERARQUIA E REGIOoW_IZAÇÃO DAS LtUOAOCS lE SAÚlE 

O plano de saúde deverá definir o porte, o número e a loca 
lização das Unidades de Saúde, levando em conta as já existentes, a serem 
reformadas ou ampliadas, e aquelas a serem construídas, conforme conside 
rações feitas anteriormente. 

É fundamental que em todas as aldeias haja algum nível de a~ 
sistência à saúde. Assim, o primeiro contato do índio doente com o servi 
ço de saúde aconteceria no seu local de moradia, ou seja, na própria al 
deia. Tal atendimento cobriria ações curativas e de educação em saúde, 
com encaminhamento para as Unidades de Saúde de maior complexidade, quan 
do se fizesse necessário. 
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Como já foi mencionado, as atividades administrativas e as 

ações de saúde do PIX estiveram por muitos anos centralizados nos Postos 
Indígenas Leonardo Villas Boas e Diauarum. Esses postos contam com campo 
de pouso, rádio, barcos a motor, farmácia e atendimento médico-odontológi 
co. De criação mais recente, o Posto Capoto conta, praticamente, com os 
mesmos recursos, exceto no que se refere ao campo de pouso. 

Para atender à demanda da população e atuar corno pontos de 
referência para o sistema de saúde do PIX, esses postos indígenas deverão 
ser melhor aparelhados, tanto para o atendimento ambulatorial como para 
internação. Para isso deverão dispor de instalações adequadas para farmá 
cia, laboratório, consultórios médicos e odontológicos, enfermaria e sala 
para pequenas cirurgias e parto. Essas Unidades Mistas de Saúde deverão 
contar com serviços básicos para o seu funcionamento, como lavanderia, 
esterilização e expurgo de material, e sistemas adequados de fornecimento 
de água e eliminação de dejetos. 

Para tornar mais viáveis as internações nas Unidades de Saú 
de, em termos de sua aceitação pelo índio, deve haver previsão para o fo! 
necimento de alimentação durante o período de internação, assim como fa 
cilidades para a complementação alimentar que se fizer necessária para 
os familiares que acompanham o paciente, dentro do padrão cultural indí 
gena. Muito embora deva-se insistir com os familiares que permanecem na 
aldeia para que enviem alimentos àqueles que se deslocaram para o Posto 

acompanhando o paciente, às vezes surgem dificuldades para isso, decorren 
tes das distâncias ou da duração da internação. 

As Unidades Mistas de Saúde e as de menor porte, de maneira 
geral, deverão seguir modelos já estudados de sobejo por organismos espe 
cializados tanto do Ministério da Saúde como de outras instituições, de 
preferência na forma de módulos que permitam os acréscimos que se fizerem 
necessários com o tempo. Deve ser empregado material de construção de fá 
cil conservação e longa duração, apropriado às condições climáticas lo 
cais. 

Com relação à Farmácia é importante que ela forneça condi 
ções adequadas para o armazenamento e conservação dos medicamentos e de 
material de uso rotineiro,julgados essenciais, bem como para a manutenção 
de estoques. Os medicamentos julgados essenciais devem ser obtidos prefe- 
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rentemente da CEME e da SUCAM, e da Divisão de Epidemiologia Sanitária no 
caso da Tuberculose. Deverá ser organizada a relação dos medicamentos a 
serem utilizados na área, com base na experiência já adquirida a nível 
local. É imprescindível a organização de um sistema de controle de medica 
mentos·de forma a assegurar a pronta reposição dos mesmos. 

VIII.2. SISTEMA CE UFOOMAÇÕES EM SAlff 

Até o presente não tem sido possível instalar um sistema ad~ 
quado de coleta de dados relacionados à saúde no PIX. As deficiências 
atuais decorrem da alta rotatividade dos auxiliares e atendentes de enfer 
magem, da falta de um preparo prévio dos mesmos e de esclarecimentos quan 
to à importância desses dados. As dificuldades se acentuam ao nível das 
aldeias, onde as vezes um dos índios se encarrega de tal tarefa, mas em 
sua ausência ela é interrompida. 

No que se refere a dados de Estatística Vital, deve ser 
preenchido com regularidade o livro de Registro de Nascimentos e o de 
Registro de Óbitos, ambos obrigatórios em todo Posto Indígena. Nestes li 
vros deverá estar assentada, com precisão, a data dos dois eventos vitais 
citados, sendo que no caso de óbito devem constar informações que possam 
contribuir para a identificação da provável causa do mesmo. Na falta oca 
sional de pessoal de saúde, incluído o monitor de saúde, tais dados deve 
rão ser colhidos por elemento da administração local ou, eventualmente, 
por qualquer outra pessoa presente. 

A prática mostra que o sistema de coleta de dados deve se e~ 
tender a todas as aldeias, pois freqüentemente daí partem informações 
fragmentadas e com grande atraso para os Postos Indígenas, com impreci 
sões até no que se refere à data do evento. Assim, torna-se necessário 
incentivar o próprio índio, na aldeia, para qu~ na ausência de monitor 
ou outro elemento da equipe de saúde, ele mesmo registre as informações 
mais importantes. Para isto poderá utilizar, por exemplo, uma simples fo 
lha de calendário para assinalar a data do nascimento ou óbito, devendo, 
se possível, colher mais alguns dados para a futura comunicação, mesmo 
verbal, a membros da equipe de saúde. 
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Com relação aos atendimentos e intercorrências clínicas ore 
gistro se daria por anotação direta em livro próprio. A exemplo dos ítens 
anteriores, cada Unidade de Saúde contaria com um livro de Registro de 
Atendimentos Diários. A nível da aldeia seria estudada uma forma prática 
do monitor proceder às anotações básicas de saúde. 

Para o acompanhamento da população do PIX, no que se refere 
às condições de saúde, preconiza-se a adoção de um sistema de registro i_!2 
dividual, a exemplo do que é adotado pela Escola Paulista de Medicina 
(modelo EPM-LFM, em anexo) em seu trabalho de campo. Na ficha constam 
elementos necessários para a identificação, dados de exame físico, anota 
ções das vacinas aplicadas, havendo, ainda, espaço reservado para o re 
gistro das intercorrências clínicas futuras. 

Deve-se salientar que um sistema de coleta de dados de saú 
de, de importância incontestável, somente funcionará a contento se houver 
motivação e supervisão contínuas, e se os resultados obtidos da análise 
dos mesmos retornarem como informações para os que contribuíram para o 
seu funcionamento. A supervisão de tal sistema é tarefa a ser atribuída 
tanto ao médico como à enfermeira, independentemente de quem, na ocasião, 
responda pela direção da equipe de saúde. 

VIII.3. APOIO LOOÍSTICO 

VIII.3.1. Transporte 

As dificuldades de transporte para o Parque têm trazido sé 
rios entraves para o programa de saúde em curso, sendo uma das razões que 
levaram à interrupção do atendimento odontológico que vinha sendo presta 
do por equipes periódicas ligadas à Faculdade de Odontologia da USP. Da 
mesma forma, por vezes, têm sido prejudicados o cronograma de vacinação 
sob a responsabilidade da Escola Paulista de Medicina e a saída de pacien 
tes indicados para serem atendidos em São Paulo ou Brasília. 

No momento em que se discute um novo plano de saúde para o 
Parque, com a ampliação das ações em curso e do pessoal envolvido, é im 
prescindível que seja solucionado o problema de transporte, sob o risco 
de ser seriamente comprometido todo o esforço empreendido. Para isso, to!_ 
na-se indispensável todo o empenho da FUNAI para viabilizar o acesso ao 
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Parque, quer utilizando seus aviões e recursos próprios, quer recorrendo 
ao apoio da FAB ou de outras entidades. O apoio da FAB tem diminuído pro 
gressivamente nos últimos anos, mas é de se esperar que um entendimento 
de alto nível, entre o Ministério do Interior - FUNAI e a FAB, permita re 
verter ·a situação atual. Deve ser lembrado que a FAB tem um vôo quinzenal 
que parte de São Paulo e vôo semanal a partir de Brasília, ambos tendo 
por destino a base situada no PIX, o que facilita em muito uma solução 
favorável. 

O sucesso do plano de saúde depende, também, de facilidades 
de transporte no interior do Parque, permitindo o deslocamento do pessoal 
de saúde, tanto para ações previamente estaoelecidas como para atender 
emergências clínicas e para possibilitar a remoção dos pacientes das al 
deias para os Postos Indígenas. Para isto deve ser assegurada a disponi 
bilidade de barco a motor para os deslocamentos por via fluvial e de via 
tura para o transporte terrestre, e fixada uma quota mínima de combustí 
vel para uso exclusivo da equipe de saúde para o atendimento nas aldeias. 

Outra possibilidade, que se mostrou altamente eficaz em anos 
passados, foi o uso de um pequeno avião, colocado no PIX, para atingir as 
diferentes aldeias da região. Na época era possível realizar visitas pe 
riódicas freqüentes a todos os grupos indígenas do Parque e remover pron 
tamente os pacientes que necessitavam de tratamento nos Postos Indígenas. 
Cada aldeia zelava pela conservação de um pequeno campo de pouso aberto 
em suas proximidades. A reintrodução de tal sistema de transporte é uma 
alternativa a ser considerada em termos de custo e benefício. 

VIII.3.2. Sistema de Conunicação 

O estabelecimento de um sistema de comunicação por rádio in 
terligando os postos e as aldeias facilitará o pronto deslocamento dopes 
soal de saúde em casos de emergência ou a transmissão de orientação quan 
do não se fizer necessária a sua presença. A comunicação externa com Bra 
sília e São Paulo (especificamente com a EPM), bem como com a base aérea 
da FAB no Xingu, é também importante para a implantação do plano de saúde. 
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VIII.3.3. Fornecimento de Energia 

No plano de saúde deve estar previsto o fornecimento de eneE 
gia elétrica tanto para as Unidades Mistas de Saúde de maior porte como 
para as demais, possibilitando o funcionamento de bombas de água, equi 
pas odontológicos, aparelhos de laboratório e de geladeiras para a conseE 
vação de vacinas, soros, alguns medicamentos e reagentes para exames la 
boratoriais. 

As instalações elétricas existentes são precárias, funciona~ 
do apenas em alguns poucos horários e sujeitas a freqüentes quebras. Urna 
alternativa que tem dado bons resultados, em locais isolados e de baixa 
concentração populacional, e que vem sendo introduzida no PIX, é o uso de 
painéis para a captação de energia solar. Esta forma de energia poderá 
atender parte das necessidades do PIX. Um aspecto a ser considerado, mui 
tas vezes relegado ao esquecimento e com isto gerando sérios inconvenien 
tes, é a necessidade de um serviço de manutenção e revisão dos equipamen 
tos em uso e a capacidade de pronta reposição de peças. 

VIII.3.4. Alimentação e Alojamento 

Um dos problemas que tem onerado os membros da equipe desa~ 
de local é a necessidade de suplementarem a sua alimentação com produtos 
adquiridos fora do Parque, seja em São José do Xingu ou em centros dista~ 
tes, com custos bastante aumentados, por vezes proibitivos em relação 
aos salários recebidos. O trabalho rotineiro não permite que a pessoa de 
dique o tempo requerido para manter uma plantação própria, de mandioca ou 
outro produto local, por exemplo, ou para pesca e caça, no intuito de me 
lhorar seu padrão alimentar; tampouco é possível contar, de forma regu 
lar, com presentes dados pelos índios dos Postos ou aldeias na forma de 
frutas, peixe ou outros produtos nativos. Tais considerações são válidas 
também para o monitor de saúde. 

O problema alimentar tende a se agravar com a necessária am 
pliação do quadro de pessoal de saúde. Assim justifica-se a abordagem de 
tal tópico no plano de saúde. 

Considerações de mesma natureza caberiam quanto à provisão 
de alojamentos para a equipe de saúde local e mesmo para as equipes peri~ 
dicas. 
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IX. REctRSOS t-lJ.1ANlS 

Os programas de saúde em áreas indígenas se defrontam, comu 
mente, com a falta de pessoal habilitado para assegurar a sua continuida 
de. O mesmo se observa no PIX. Tal carência se reflete, por exemplo, na 
falta ou descontinuidade de supervisão médica e de enfermagem para os de 
mais membros da equipe de saúde que estão atuando nos vários postos indí 
genas. Esse fato gera insegurança e desestimulo, resultando em maior rota 
tividade de pessoal. 

A permanência prolongada e sem supervisão, em um mesmo posto 
indígena, é prejudicial, concorrendo para que haja estagnação ou mesmo 
distorção nas práticas de saúde, por vezes favorecidas por demandas da 
própria comunidade indígena, no que se refere, por exemplo, ao uso de me 
dicamentos injetáveis,desnecessariamente. 

Para que o plano de saúde seja implantado no PIX é necessá 
rio definir a estrutura mínima da equipe de saúde que irá atuar a nível 
local. O contingente maior será formado por auxiliares de enfermagem e 
monitores de saúde, que estarão inseridos num sistema hierárquico do 
qual fazem parte enfermeiras, dentistas e médicos. 

Caberia a cada um dos membros da equipe as seguintes funções: 

ttJnitor de saúde - a formação e o papel do monitor de saúde 
índio têm sido objetos de inúmeras discussões e publicações, que não ca 
bem aqui abordar. Ao lado de sua participação nas ações de saúde deve 
ser salientada a sua atuação como "vigilante" quanto ao estado de saúde 
dos membros da comunidade na qual está inserido. Cabe-lhe encaminhar pre 
cocemente aos postos de atendimento os casos que necessitam de maior 
assistência, ou requerer a presença de outros membros da equipe de saúde. 

A experiência indica que o monitor de saúde deve ser um 
membro da própria comunidade, pelos quesitos de linguagem, moradia e con 
vívio. No seu preparo é indispensável a colaboração de uma equipe multi 
disciplinar com a presença de profissional versado na área de Antropolo 
gia. O número de monitores a serem formados está na dependência das ne 
cessidades da população e da capacidade de ser provida sua manutenção. 
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Auxiliar de enfennagem - ao lado da formação requerida para 
tal profissional seria recomendável que tivesse uma prévia experiência em 
trabalho de campo, antes de ser formalmente integrado à equip~ de saúde. 
Do ponto de vista técnico-administrativo, estaria subordinado à enfermei 
ra regional. 

Cabe ao auxiliar de enfermagem realizar visitas periódicas 
às aldeias, dentro de um plano de trabalho previamente estabelecido, ou 
para atender eventuais solicitações. É de todo recomendável que seja cap~ 
citado a realizar alguns exames rotineiros como, por exemplo, a pesquisa 
de plasmódio em sangue periférico ou de BK em escarro. 

O número de auxiliares de enfermagem a ser proposto deverá 
se basear nas necessidades atuais do PIX e levar em conta a ampliação ou 
instalação de novas Unidades de Saúde. Esse número deverá permitir o ro 
dízio em diferentes unidades da área e prover substituições decorrentes 
de férias, licenças, ausências para cursos e programas de reciclagem, e 
de outros impedimentos. 

Como já foi dito, é de se esperar que tais medidas resultem 
em melhor adaptação do pessoal auxiliar de saúde às condições locais, di 
minuindo sensivelmente a freqüente perda de pessoal habilitado que se ob 
serva atualmente. 

Enfermeira - a enfermeira tem papel fundamental na equipe de 
saúde tanto no que se refere ao atendimento como na coordenação e super 
visão do pessoal auxilia~. É recomendável a presença de pelo menos três 
enfermeiras de elevado padrão, de preferência com formação em Saúde Públi 
ca, que ficariam localizadas nos Postos Oiauarum, Leonardo e Capoto, mas 
tendo asseguradas condições para deslocamentos periódicos ou em situações 
de urgência para os demais postos e aldeias. Assim estariam capacitadas a: 

- estabelecer a coordenar um sistema de registro de dados na área; 

- responder pela requisição, recebimento, distribuição e controle doses 
toques de materiais e medicamentos para as farmácias e postos de aten 
dimento; 



= 30 = 

- controlar a saída e retorno de índios que necessitarem de tratamento espe 

cializado fora do Parque,que devem ser acompanhados do respectivo bole 
tim médico de encaminhamento e, posteriormente, das prescrições a se 
rem observadas no retorno; 

- propor o cronograma de rodízio do pessoal para-médico nos diversos pos 
tos indígenas, bem como propor a saída dos mesmos para cursos de aper 
feiçoamento ou estágios que forem julgados necessários, procedendo, pa 
ra isso, às substituições devidas; 

- divulgar e assegurar, junto ao quadro auxiliar de saúde, a implantação, 
execução e supervisão dos diversos programas de saúde a serem realiza 
dos no Parque. 

Médico - a locação do médico na equipe de saúde deve ser pre 
cedida pela estruturação do quadro de auxiliares de enfermagem e enfer 
meiras, uma vez que se trata de um profissional de mais alto custo e cujo 
trabalho alcança maior rendimento quando integrado ao da equipe de saúde. 
O rendimento de seu trabalho depende, ainda, de facilidades de comunica 
ção e transporte no interior do Parque, possibilitando o·seu deslocamen 
to dentro de um cronograma pré-estabelecido e para atender situações de 
urgência. 

Devem ser estabelecidas condições que permitam a sua ausên 
cia do Parque, para cursos de reciclagem, participação em eventos cientí 
ficos e férias regulamentares. Durante essa ausência deverá ser substi 
tuído por um outro médico. 

Da mesma forma que foi assinalado para enfermeiras e auxili~ 
res de enfermagem, é de todo recomendável que seja reservado um período 
inicial de preparo para o trabalho de campo e para o conhecimento da es 
trutura de saúde em que será inserido, incluindo visitas aos hospitais de 
referência para o índio do PIX. O médico será o responsável direto pela 
observância do programa de saúde em desenvolvimento na área. 
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Dentista - a saúde bucal no PIX é bastante precária. Para re 
verter essa situação seria necessário um esforço concentrado tanto em ter 
mos curativos como preventivo~ estes voltados principalmente para a popu 
lação infantil. O trabalho odontológico requer instalações e instrumen 
tal adequados que deverão estar disponíveis nos postos indígenas. No en 

tanto, para uma ação mais ampla e efetiva,esse trabalho deverá se esten 
der às aldeias, existindo, para isso, equipamento portátil. Da mesma for 
ma que para os outros profissionais, o odontólogo deverá ser previamente 
preparado para o trabalho de campo, ter facilidades para freqüentar cur 
sos de reciclagem periódicos e ter assegurado o seu período de férias re 
gulamentares. 

X. aJNSilERAÇÕE.S FINAIS 

As considerações até agora apresentadas, ítem por ítem, vi 
sam melhorar a assistência à saúde prestada aos índios do PIX e, parale 
lamente, definir um modelo assistencial que possa servir de referência pa 
ra outras áreas indígenas do país. 

O propósito da atuação da EPM no PIX tem sido, desde o iní 
cio, colaborar com a FUNAI e a direção do Parque em ações que mutuamente 
se complementam e dentro dos objetivos de uma escola médica: assistência, 
ensino e pesquisa. Esta última, abrangendo o reconhecimento das condições 
de saúde da população e dos fatores ligados à ocorrência das doenças, o 
planejamento das medidas preventivas e curativas cabíveis, e inclusive 
a avaliação dos resultados. 

A nível local, a presença periódica de equipes da EPM tem 
assegurado o desenvolvimento de um programa de vacinação, com ampla cobe! 
tura da população infantil, e a reavaliação das condições de saúde dos 
grupos indígenas ali localizados, representandoumfator de apoio e estímu 
lo à equipe de saúde do PIX. 

A presença de estudantes de medicina e de enfermagem nas 

equipes da EPM, ao lado de profissionais já graduados, assume um signifi 

cado especial como fator preponderante na continuidade do programa de saú 
de, que já alcança mais de duas décadas. Participando das equipes, com 
tarefas condizentes com seu grau de conhecimento e sob supervisão, o es- 

---- ---- 
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tudante será o futuro internista, residente, pós-graduando ou profissio 
nal que irá permitir o prosseguimento das ações de saúde com a sua parti 
cipação. 

Avanço relevante foi a inserção, na equipe, de médico espe 
cialista para atender casos previamente selecionados, diminuindo, assim, 
a necessidade de muitos pacientes buscarem assistência especializada fora 
do PIX. Oftalmologia e Ginecologia são duas especialidades que podem ser 
apontadas como exemplo. A ida de um oftalmologista, com uma caixa de len 
tes e algum material de pequeno porte, permite atender uma demanda impor 
tante da população. O cancer ginecológico é a neoplasia de maior ocorrên 
cia entre os índios do PIX; a presença de um especialista possibilita 
atender as queixas mais freqüentes e dar início a um programa de preven 
ção. Em outras oportunidades contar-se-ia com a presença de laboratorista, 
ortopedista, dermatologista, enfermeira de saúde pública ou de outro pro 
fissional que se fizer necessário. 

Ao lado dessas ações periódicas, acima descritas, 
se-ia estimular a presença de médicos e enfermeiras no PIX por 

procurar 
períodos 

mais prolongados. Durante a permanência do pessoal da EPM na área, é 
dada especial atenção aos monitores de saúde e auxiliares de enfermagem, 
levando-os a trabalhar junto com a equipe, proporcionando, desta forma, 
treinamento em serviço e o esclarecimento das dúvidas porventura existen 
tes. Da mesma forma o trabalho em conjunto envolve os médicos e enfermei 
ras da FUNAI que ali atuam, numa integração de esforços. 

Como já foi mencionado, é das mais precárias a saúde bucal 
da população, com elevado índice de cáries e de falhas dentárias. Seria 

de todo interessante, para uma ação mais ampla, voltar a contar com a co 
laboração da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, que 
desde o início trabalhou lado a lado com a EPM no PIX. Tal participação 
foi interrompida pelas dificuldades de transporte aéreo e de apoio logís 
tico na área. 

O Hospital São Paulo, da EPM, em São Paulo, funciona como 
hospital de referência para os índios do PIX, e mesmo para os procedentes 
de outras áreas indígenas. Para maior facilidade de atendimento, está sen 
do instalado um Ambulatório para o Índio nas dependências da EPM. O mesmo 
contará com a colaboração direta de um médico da FUNAI, lotado no CESAI 
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(Centro Especial de Serviços de Assistência ao Índio), onde se hospedam 
os índios que vêm a São Paulo em busca de assistência médica, por vezes 
acompanhados de familiares. 

A instalação de um sistema de comunicação direto PIX-EPM, 
por rádio, deverá ser considerada prioritária pela sua indiscutível uti 
lidade. 

Estágios, cursos de treinamento e reciclagem têm sido ofere 
cidos pela EPM aos profissionais de saúde da FUNAI, incluindo os do PIX, 
tanto para monitores e auxiliares de enfermagem, como para enfermeiras e 
médicos. É uma área de cooperação a ser mantida e desenvolvida. 

As atividades da EPM, voltadas para a população indígena, 
embora em grande parte centralizadas no PIX, têm sido, também, estendidas 
para outras áreas. Podem ser citados, o atendimento prestado aos Nhambi 
quara de Rondônia durante uma epidemia de sarampo, há alguns anos; a par 
ticipação na reinstalação do Hospital do Índio, na ilha do Bananal; aten 
dimento aos Carajás e Tapirapés na região do Araguaia; aos Xavantes de 

Areões, Sangradouro e São Marcos; aos Marubo, Canamari e Mairuna do Alto 
Solimões; além dos índios do interior do Estado de São Paulo (Araribá, 
Vanuire e Icatú) e do litoral. Cabe destacar, ainda, o trabalho realizado 
na área do projeto Carajás, envolvendo vários grupos indígenas, pelo Dr. 
João Paulo Botelho Vieira Filho. 

Levados pelo entusiasmo e pelo empenho em prestar assistên 
cia à população indígena, médicos e enfermeiras da EPM têm atuado em vá 
rias áreas, contratados pela FUNAI, tanto no PIX, como em Roraima junto 
aos Yanomani ou na Bahia entre os Pataxós, por exemplo. Além disso, par 
ticipantes do programa da EPM no PIX têm prestado colaboração a várias 
entidades voltadas para a causa indígena, como a UNI (União das Nações 
Indígenas), Comissão Pró Índio, CCPY (Comissão pró Criação do Parque Yano 
mani). Mais recentemente foi criado o Grupo de Saúde Indígena do SUDS-SP, 
pela Secretaria de Estado da Saúde, para estudar as condições de saúde 
dos índios do Estado de São Paulo, sendo que dos cinco elementos indica 
dos para formar esse grupo, quatro estão ligados à EPM. 
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Em Encontros e Congressos Científicos, realizados no país e 
no exterior, a EPM tem abordado problemas de saúde do índio. Assim ocor 
reu, por exemplo, na 8ã Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, em 
1985; no 15th Annual AAIP'Meeting (Association of American Indians Physi 
cians), em Albuquerque (USA) em 1986; e, mais recentemente, no XII Con 
gresso Internacional de Medicina Tropical e Malária, em Amsterdam, em 
setembro de 1988. 

A contribuição prestada a vários órgãos e entidades por pes 
soal que participou ou participa das atividades da EPM em áreas indíge 
nas, com maior vulto no PIX, torna-se mais relevante na atualidade quan 
do se discute, a nível nacional, a política indigenista do país. 

Em consonância com seu propósito de contribuir para a forma 
ção de pessoal mais habilitado e de ampliar o campo de discussão de ques 
tões voltadas para a saúde do índio, a EPM se propõe a realizar: 

1. Curso de Aperfeiçoamento para Profissionais de Saúde em 
Áreas Indígenas: médicos, dentistas e enfermeiras. 

2. Curso de Extensão Universitária em Antropologia Médica. 

3. Seminár~os para discussão de modelos de atenção à saúde 
em áreas indígenas. 

1. O Curso de Aperfeiçoamento de Profissionais de Saúde em Áreas Indíge 
nas (CAPROSAI) se destina a médicos, dentistas e enfermeiras que 
atuam ou se propõem a atuar em áreas indígenas e a outros interessa 
dos. A proposta é de apresentar os temas médicos mais relevantes para 
a população indígena, com uma complementação de conhecimentos ligados 
à Vigilância Epidemiológica e Antropologia. Seria um curso intensivo, 
em tempo integral, com aulas teóricas e práticas, com a duração de um 
mês, a ser oferecido anual ou bianualmente, na dependência da demanda 

e dos recursos disponíveis. 

-- ---- 
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2. O Curso de Antropologia Médica se destina a estudantes universitários 
e profissionais das mais diversas áreas ligadas à saúde e a outros int~ 
ressacias. Trata-se de uma área de conhecimento que vem recebendo cada 
vez maior atenção 'nos meios universitários de vários países e que, em 
nosso meio, ainda se ressente de maior divulgação. Seria um curso de 
extensão universitária com a participação de professores nacionais e 
estrangeiros. 

3. O Seminário para a discussão de modelos de atenção à saúde em áreas 
indígenas viria a seguir. Seria a oportunidade para a apresentação do 
que vem sendo feito em nosso país, pela FUNAI e outras entidades, pe!_ 
mitindo uma ampla troca de idéias e informações. O Seminário contaria 
ainda, com a presença de alguns convidados estrangeiros, ligados a 
programas análogos em seus países de origem. 

Colaboração da Força Aérea Brasileira 

Especial referência cabe à Força Aérea Brasileira que deu 
amplo apoio ao trabalho da Escola Paulista de Medicina no Parque Indígena 
do Xingu, desde os seus primórdios. Tal apoio é essencial para que o pro 
grama de saúde aqui apresentado tenha continuidade e o desenvolvimento d~ 

sejados. 
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XI. CBJETIVOS GERAIS 

1. Aprimorar o modelo de cooperação da EPM com a FUNAI, na área de saú 
de no PIX. 

2. Propugnar pelo envolvimento de outras Faculdades de Medicina do país 
no atendimento aos grupos indígenas brasileiros. 

3. Consolidar o "Programa Indígena" na EPM, dotando-o de infra-estrutura 
e recursos próprios, de forma a assegurar o contínuo desenvolvimento 
das várias atividades abrangidas. 

XII. (BJETIVOS ESPEÇfFICOS 

1. Racionalizar,a prestação de serviços de saúde aos índios do PIX e me 
lhorar a qualidade de atendimento em seus diferentes níveis. 

2. Organizar Sistema de Informação em Saúde, para monitorização das con 
dições de saúde da população índia, indispensável, inclusive, para o 
planejamento e avaliação das ações desenvolvidas. 

3. Melhorar e intensificar os programas de controle das doenças de maior 
prevalência na área, como, por exemplo, malária e tuberculose. 

4. Acompanhar o processo saúde-doença na população do PIX, visando deteE 
tar alterações decorrentes da intensificação do contacto com a popul~ 
ção dita ''civilizada" e das mudanças culturais, com a adoção de medi 
das de prevenção e intervenção que se fizerem necessárias. 

5. Colaborar no treinamento do pessoal auxiliar de saúde, incluindo os 
monitores índios, tanto a nível local como no Hospital São Paulo - Es 
cola Paulista de Medicina. 

6. Proporcionar cursos de treinamento, periódicos, em saúde e antropolo 
gia médica, para pessoal universitário que trabalha em áreas indíge 
nas ou se propõe a tal. 

7. Desenvolver programas de "Educação em Saúde" junto à população indíge 
na do PIX. 

8. Divulgar a experiência da EPM no PIX, em termos de colaboração com a 
FUNAI, visando incentivar o envolvimento de outras escolas médicas e 
da área da saúde na Assistência aos grupos indígenas do país. 
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