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INTRODUÇA01 

O projeto de saúde para o Parque lndigena do Xingu (PIX), 

agora apresentado à Funda;~o M~ta Virgem, baseia-se no 

doc:umento "Proposta para um Programa de Saúde. Atividades da 

Escola Paulista de Medicina no Parque Indigena do Xingu, em 

colabora~~º com a Fundai~º Nacional do Indio - FUNAI". 

O referido documento foi elaborado recentemente por um 

grupo de profissionais de saúde com experiência de v~rios anos 

de trabalho no PIX e após vários contatos com membros das 

r--- comunidades indigenas ali residentes para disc:ussg(o do mesmo. 

O presente projeto deve ser analisado em conjunto com o 

documento citado, que contem dados descritivos do PIX, EPM, 

condi~ees de saúde da popula;~oJ niveis de atua~~º em saúde e 

a~ôes especificas de controle de -determinadas doenia•, bem 

como de itens referentes à forma;~o de recursos humanos, 

melhoria de instala~ôes etc. 

Desde o inicio de suas atividades no PIX, em 1965, a EPM 

definiu claramente que seu propósito era colaborar na aten,~o 

á saúde do Indio~ ou seja, que haveria uma somat6ria de 

esfor;os visando a melhoria das condi~~es de sa~da d~ 

popula~~o • Tal propósito persiste nos sucessivos convênios 

firmados com a FUNAI ao longo dos anos, permitindo inclusiva a 

colaboraç~o de outras institui;Oes como por exemplo a SUCAM 

(Ministério da Saúde) no combate à malári~ e de dentistas 

ligados ê Universidade de S~o Paulo na ateni~º à saúde bucal. 

Vacinas usadas no programa de imuniza~~º e determinados 

oferecidos pela Secretaria da Saúde de medicamentos têm sido 

S~o Paulo. 

Evidentemente, como n~o poderia deixar de ser, as a~Oes 

de saúde no PIX têm sofrido os reflewos decorrentes da 

capacidade da FUNAI em cumprir com maior ou menor efeciéncia 

suas responsabilidades. O ingresso da Funda~~º Mata Yirgem se 

fari~ dentro do sem 

diminuir 
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A disponibilidade de maiores recursos permitir~ a 

concretiza~~º de etapa$ do programa de saúde que têm sido 

postergadas por dificuldades financeiras, procurando ao mesmo 

tempo alcan~ar maior racionaliza~~º e efetividade nas a~Oes em 

curso. . 
O projeto de saúde para o PIX exige investimentos em três 

áreas básicas: transporte, recursos humanos e instala;Oes 

fisicas adequadas e equipadas para os servi;os de sa~de. 

As três áreas apontadas dever~o ser acionadas de 

forma conjunta e integrada, para que possa ser assegurada a 

presenia de recursos humanos em quantidade suficiente para 

atender a demanda, contando com uma estrutura de saóde e 
instala~~es adequadas, e tendo garantido um fluxo regular de 

materiais permanentes e d~ consumo necessários para o bom 

desenvolvimento das atividades. 

O projeto de saúde submetido à Funda;~o Mata Virgem prevê 

recursos para transporte, contempla a~bes de saúde possiveis 

de serem executadas em dois anos e envolve, fundamentalmente, 

a forma;~o de recursos humanos para a estrutura;~o de aervi~o& 

de saúde ~entro do PIX e a reforma. de algumas das instala~Oes 
existentes. 
TRANSPORTE• 

Sem 

modêlo 

sombra de dúvida o maior obstáculo para o sucesso do 

proposto repousa nas dificuldades de transporte para a 

área, inclusive para os deslocamentos no interior da mes~a. 

Acreditamos ser essencial que o projeto tenha elevado 

grau de autonomia no que se refere ao transporte, uma vez que 

a experiência dos últimos anos tem mostrado a inviabilidade de 

se ficar na dependência exclusiva da FUNAI para chegar ao 

PIX. 
Como já foi mencionado deve haver facilidades de 

transporte tanto para se alcan~ar o PIX como para as aldeias, 
n 

em seu interior. 
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1. Transporte para alcan~ar o PIX1 

A. Das Equipes de Saúde da EPM: 

Tr~ta-se da garantir o acesso por parte das equipes da 

EPM ao PIX ~ara o trabalho de imuni2a;~o, revis~o clinic~ da 

popula~~o, envio de especialistas e atua}iza;~o do cadastro 

médico. 

Est~o programadas pelo menos seis viagens ao ano, com uma 

média de cinco elementos por equipe. Deve ser lembrado, ainda, 

o envio de equipes médicas para atender situa~~es emergenciais 

como surtos de: malária, infec~~es respirat6rias, 

gastroenterites etc. 

Deve ser assegurado o transporte a~reo S~o Paulo-Brasila 

S~o Paulo e Brasilia-PIX-Brasilia. O transporte de pessoal e 

equipamentos para Brasilia (BSB) deverá ser feito por võoa 

comerciais e, uma 

destino ao PIX, 
aéreo. 

B. Do pessoal da Equipe de Saúde local1 

vez em BSB, deverá ser fretada aeronave com 

sempre que a FUNAI n~o fornecer transporte 

Ao pessoal da equipe de saúde local deverá ser assegurada 

saida bimensal, prevista no esquema proposto, para descanso, 

treinamento e reciclagem. Esta condi;~o é indispensâvel para 

se conseguir a redu~~o da alta rotatividade de pessoal 

ob$ervada em áreas indigenas, com todos os inconvenientes que 

acarreta para o bom andamento de um programa de 
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C. Das equipes que promover~o treinamento a nivel local 

Dentro do programa de treinamento de monitores indios 

est~o previstas duas viagens por ano para o PIX, para 

recrutamento ,e desenvolvimento de cursos de treinamento da 

monitores de saOde, com dura;~o de no minimo quinze dias. 

Sempre que possivel essas viagens ser~o acopladas com aquelas 

das equipes de saúde. Sabemos, entret~nto, que nem sempre i••o 

é viável devendo, port~nto, ser garantido o transporte para 

continuidade da proposta de forma~~º de monitores. 

2. Transporte dentro do PIX 

Uma vez alcan~ada a área, é fund~mental, que QS equipes 

de saúde tenham assegurado o transporte para as aldeias. 

Para isto, deverá ser garantida também uma quot~ da 

combustivel para que haja autonomia de deslocamento das 

equipes de saúde na àrea. 

3. Remo;~o de doente& 

Dever~o ser previstos recursos para eventuais remo;Oes de 

doentes em estado grave ou que eKijam me~os diagnósticos 

especializados em S~o Paulo ou Brasilia. Por vezes o estado do 

paciente exige o acompanhamento por um membro da equipe de 

saúde local, além da presenia de familiar como é de hábito em 

áreas indigenas. 

RECURSOS HUMANOS 

Os recursos humanos (RH) representam a espinha dorsal do 

modelo assistencial proposto. 

O treinamento prévio do pessoal contratado para a àrea de 

saúde é imprescindivel, tanto em termos de conhecimentos e 

habilidades para as tarefas que ir~o exercer como para a 

se devida compreens~o dos fatores culturais com 

defrontar. 
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A equipe de saúde local deverá ter uma estrutura 

piramidal, contando com pessoal indio e n~o indio, contratado 
para o projeto, com recursos próprios. Ao longo do trabalho, 

dever~o ser envidados todos os esfor~os para que ~ FUNAI, 
Ministério d~ SaOde ou seja qual for o 6rg~o respons~vel pela 

assisténcia à saóde das populaiOes indigenas venha a absorver 

esse pessoal em seu qumdro perman~nte. Neste momento em que ag 

politicas govern~mentais est~o longe de serem definidas, n~o 

se pode ficar simplesmente esperando pela almejada defini;~o, 

enq~anto 

projeto 

os indios permanecem desassistidos. Em tal contexto o 

deverá prover · os RH necessários para seu 

desenvolvimento. 

Considerando-se 

haveriam 

indígenas, 

aldeias, 

saúde. 

unidades 

onde se 

a estrutura de saóde proposta para o PJX 

de maior poder resolutivo nos postos 

fixariam as enfermeiras e médicos. Nas 

o atendimento seria realizado pelos monitores de 

Tanto as enfermeiras quanto os médicos dever~o obedecer a 

um cronograma regular de visitas às aldeias para atendimento e 

elucida;~o de casos mais complexos e também para executar o 

programa de supervis~o dos monitores de saúde. E o seguinte 

quadro de pessoal necessário para compor a equipe de sa~de 

local~ 

1. NOS POSTOS INDIGENAS: DIAUARUM, LEONARDO E CAPOT01 

Uma enfermeira e dois monitores que se respcnsabilizar~o 

pelo atendimento ás comunidades ·existentes na área de 

abrangência de cada PI. Com regularidade estar~o presente& um . 
ou mais médicos da EPM,que além da assistência necessària, 

dar~o sequência ao programa de supervis~o de pessoal de àrea.· 

Tendo em vista que a permanência das enfermeir~• n~ ~rea 

será de dois meses, alternando-se com um mês para treinamento 

reciclagem e descanso, ser~o necessárias pelo menos três . 
profissionais par~ assegurar a 

6 
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2. NAS ALDEIAS 

O tamanho de cad~ aldeia e a demanda da comunidade devem 

ser levados em considera~~º na defini~~º do número de 

monitores. O ideal seria qua cada aldeia viess~ a contar com 

pelo menos dois monitores, meta a ser alcan~ada a longo prazo, 

considerando-se as dificuldades de sele~~o, formai~º e 
manuten~~o de um corpo de monitores de saúde. No presente 

projeto está prevista o treinamento e contrata;~o de dez 

monitores. 

Os monitores dever~o ser vinculados ao projeto, qu~ndo 

n~o contratados pela FUNAI sendo necessária a· previs~o de 

recursos para esse fim. A forma~~º de monitores terà a 

participa~~º do pessoal de saúde da EPM. 

3. MEDICOS E DENTISTAS; 

O modélo proposto n~o prevê a aloca;~o de médicos ou 

dentistas em caráter permanente, residindo no PIX. Existirá 

uma coordena~~º médica, ligada à dire~~o do projeto que serà 

responsável pelo envio de médicos rotineiramente para a área, 

dentro de um cronograma previamente estabelecido. Os médicos 

participantes das atividades de campo n~o ter~o vinculo direto 

com o projeto, recebendo diária& de campo pelos dia& 

trabalhados. No que diz respeito és atividads de educa~~º em 

sa~de~ e5tar~o envolvidos diretamente profissionais ligados ao 

grupo de sa~de indigena da EPM, estabelecendo-se os 

necessários entendimentos com projetos de educ1;;, para uma 

abordagem conjunta. ~. 

{ 
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4. COORDENAÇAO GERAL DO PROJET01 

A coordena~~º geral do projeto será responsável pela 

articula~~º das diversas a~bea propostas d~ assi&téncia médica 

e odontológica, treinamentos em àrea e em S~o P~ulo para os 

profissionais envolvidos no projeto, reformas de instala~~es 

etc. Além disso fará os contato& com a Funda;~o Mata Virgem, 

FUNAI, Ministério da SaOde e outros que se fizerem necess~rios 

para a garantia do andamento dos trabalhos previstos. O 

trabalho de coordena;~o geral exigirá, portanto, frequentes 

deslocamentos para o campo. 

Também ligada à dire~~o do projeto haverá uma coordena~~º 

do programa de sa~de bucal, responsável inclusive pela 

manuten~~o de dentistas atuando na àrea. Os dentistas 

envolvidos n~o ser~o diretamente ligados ao projeto, recebendo 

diárias de c~mpo quando em atividade no PIX. Caberà • 

coordena~~º de saúde bucal a elabora;~o do cronograma de 

atividades na área. 

INSTALAÇOES FISICAS 

Há necessidade de se adequar as instala;Oes tisicas e 9s 

equipamentos existentes no PIX para atender á amplia~~º e 
~ reestrutura~~º dos servi~os de saúde constantes do projeto. 

Dentre os três principais postos indigenas: Capoto, 

Leonardo e Diauarum, os dois primeiros encontram-se em fase de 

defini~~o. O PI Capoto é de instala;~o recente, em processo de 

consolida;~o, ao longo do qual dever~o ser definidas suas 

demandas em termos de constru~~es·permanentes. Por outro lado, 

a possível saida da FAB do posto do Jacaré abre a perspectiva 

de transferência do PI Leonardo , que 

melhores instala~~es • 
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Em face dos fatos acima torna-se mais viâvel, a curto 

prazo, investir de forma prioritária no PI Diauarum. O mesmo 

está localizado na área central do PIX, disp~e de bom campo de 

pouso, e tradicionalmente tem servido como ponto de referéncia 

para as aldeias situadas no médio xingu. 

Definidas as situa~~es dos Pls Leonardo e Capoto, 

projetos especificas para as instala~~~s de saúde ser~o 

elaborados pela EPM em conjunto com .as comunidades envolvidas. 

PROJETO DE REFORMA E AMPLJAÇAO DAS INSTALAÇDES DE SAODE DO PI 
DIAUARUM. 

O plano de construi~º e reforma das instala~~es foi 

estabelecido conjuntamente com as lideran~as locais, que 

inclusive se ofereceram para participar na constru~~o da 

Enfermaria. A proposta é de uma constru;ao de pequeno porte, 

utilizando em grande parte material e m~o-de-obra locais, 

respeitando o estilo de constru~~es vizinhas feitas pelos 

indios. O tipo de constru;~o facilit~rà sua aceita;~o e uso 

pela comunidade~ ao mesmo tempo que oferece condi~~es para 

manuten~~o da higiene ~ limpeza em seu interior. No que se 

refere ao Ambulatório-Farmécia, a reforma parcial proposta 

visa torna-lo mais funcional e melhorar as condi~ees de 

trabalho em seu interior. Com as medidas propostas o PI 

~ Diauarum terá instalaiôes adequadas para o funcionamento de 

equipo odontológico, 

tuberculose e mesmo 

laboratório para pesquisa de malària e 

para o atendimento médico em 

especialidades que exigem algum instrumental, como por eMemplo 

oftalmologia e ginecologia. 

As novas instala~~es permitir~o aumentar o poder de 

breves resolu~~o a nivel local, possibilitando internaç~es 

para tratamento e observa~~º clinica. 

O projeto de construijâO e reforma foi feito 

Departamento de Engenharia da EPM, 

pelo 

inicio do corrente ano, e compreende: 

apôs , visita /11~ª 
~f 

no 



a) execu;~o de "lanternim" e ventila;~o permanente no 

telhado existente~ constru~~o de um banheiro interno 

( lavatório, chuveiro e vaso sanitário)a demoliç~o e 
constru~~o de paredes de alvenaria~ instalai~º e 
remanejamento de duas b~ncadasJ execu~~o de pintura com 

esmalte sintético em toda a edifica;~o (barra de 2.10m) e 

láte~ no restante. 

b) Constru~~o de nova edifica;~o próxima ao Ambulat6rio 

Farmácia para enfermaria de pequeno porte, aproveitando 

piso já existente. Será em grande parte utilizado 

material· e método de constru~~o da regi~o (parede de 

fechamento em paus e estrutura em troncos, com cobertura 

de sapé, complementando mureta de fechamento lateral em 

alvenaria com altura de 90 cm e incluindo a constru;~o de 

dois banheiros também em alvenaria. 

e) Constru~~o de casa de energia com piso acimentado, 

para abrigar um grupo gerador. 

d) Conetru~~o para o suporte de duas caiHaS d'égua da 

1000 litros cada, para o fornecimento de água para o 

Ambulatório-Farmácia, Enfermaria e casa das Enfermeiras. 

e) Constru~~o de fossa séptica e po~o sumidouro para 

Enfermaria. 

f) Abertura de po;o para capta;~o de àgu~ po~àvel 

revestido com tijolos, para abastecimento das caixa& 

d'àgua (item d). 

como 

Seguem, em anexo, a planta da reform~ e constru~~o, bem 

a rela~i!<o de material de consfru~:llo necess,\\rio. /#';- 
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CONSIOERAÇ~ES FINAIS 

A implanta;~o de um modélo assistencial que contemple as 

necessidades de sadde do PIX é um projeto para longo pra~o, 

que deverá envolver cada vez mais as comunidades indig~nas na 

discuss::leo, gerenciamento e execur;:~o das a;etes de saúde. O 

projeto de saúde representa um dos componentes de um pl~no 

global para o PIX, e deve estar integrado a projetos nas áreas 

de edyca~~o~ agricultura e desenvolvimento econômico. 

No presente projeto nao foram consideradas as 

necessidades de material de consumo, medicamentos e 

equipamentos por jé existir, na EPM, alocai~º de recursos para 

esses itens, para um periodo de dois anoa. 

Na trajetória do PIX, o apoio da Funda~::lt'o Mata Virgem 

representará uma importante contribui;~o para que a populai~º 

xinguana possa manter seu padr~o cultural, auto-estima, 

respeito ao meio ambiente e enfrentar os desafios decorrentes 

do contato e do assédio cada vez mais intenso 

nacional. 
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GRUPO RESPONSAVEL PELO PROJET01 

Roberto G. Baruzzi: Diretor do programa de saúde da EPM 

para áreas indigenas. Professor Titular e Chefe do 

Departamento de Medicina Preventiva da EPM. 

Douglas A. Rodrigues: Coordenador Geral: do Projeto para o 

PIX, médico sanitarista, form~do pela EPM, h6 dez anos 

participando do programa de saúde da EPM no PlX. 

Renato Spindel; Coordenador médico do projeto. Médico 

pediatra, economista pela Fundac;~o Getúlio Vargas. 

Ramiro A. Azevedo; Coordenador médico do programa da EPM 

no PIX no período de 1986 a 1989. Médico pediatra pela 

EPM. 

Sofia Beatriz M. de Mendonia: Responsável pelo programa 

de formai;~o de monitores de saúde indios. Médica 

sanitarista formada pela EPM. Participa do programa 

médico da EPM no PJX desde 1981. 

Luiz F. Marcopito1 Professor da Discipl~na de 

Epidemiologia do Departamento de Medicina Preventiva da 

EPM. Médico formado pela EPM. Participa do programa 

médico da EPM no PIX desde 1975. 

Selma C. Ferreira: Enfermeira pela USP. Trabalhou com 

enfermeira no PIX 

Participa da equipe 

FUNAI. 
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