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Fonte: Instituto Socioambiental - ISA, 1997 
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A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) desenvolve um 
programa de extensão conduzido pela Unidade de Saúde e Meio 
Ambiente (USMA) do Departamento de Medicina Preventiva no Parque 
Indígena do Xingu (PIX), Estado de Mato Grosso, desde 1965: o 
Projeto Xíngu. Ao longo de 35 anos de trabalho, o Projeto passou por 
diversas etapas, sempre ampliando suas atividades, buscando 
responder às novas e crescentes demandas sanitárias conseqüentes à 
experiência de contato dos povos xinguanos com a sociedade nacional. 
São princípios norteadores do trabalho a interculturalidade, 
integralidade e intersetorialidade, expressos nos programas de 
capacitação de recursos humanos, incluindo indígenas, e na organização 
diferenciada dos serviços locais de saúde, articulados ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

A USMA/Unifesp, nos últimos anos, tem colaborado com o 
Ministério da Saúde (MS) no desenvolvimento de uma política setorial 
que propõe a organização dos serviços de atenção à saúde indígena na 
forma de Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), de 
responsabilidade federal. Nesse contexto, o Projeto Xingu adequa-se à 
estratégia de estruturação da atenção à saúde indígena proposta 
atualmente pelo MS, que passa pelo estabelecimento de parcerias 
institucionais e pelo envolvimento efetivo dos povos indígenas e 
profissionais de saúde no processo de organização dos serviços de 
saúde indígena. A formalização do convênio 246/99 entre a Unifesp e 
a FUNASA, em agosto de 1999, trouxe um novo impulso ao trabalho 
desenvolvido pela USMA, ampliando as atividades de atenção à saúde 
desenvolvidas até então, e demandando uma maior reflexão na busca de 
compreender continuadamente a construção dos DSEIX enquanto um 
processo social. O presente relatório contém informações e algumas 
análises preliminares sobre a experiência de trabalho do Distrito 
Sanitário Xingu no ano de 1999, e pretende identificar alguns erros e 
acertos nesta trajetória recente. 
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A população indígena no território nacional atualmente está 
reduzida a cerca de 326 mil indivíduos - 0,2% da população agrupados 
em 206 etnias que ocupam 554 territórios indígenas distribuídos em 
24 estados.1 

Os povos indígenas apresentam-se, no geral, sob precárias 
condições de vida e de saúde, derivadas de sua desprotegida interação 
com a exploração econômica predatória, que marca negativamente a 
história do país. Constituem exemplo acabado da exclusão social em que 
vive grande parcela da população brasileira. 

As informações disponíveis sobre a saúde dos índios são 
dispersas e de difícil comparação, reflexo da falta de uma política 
nacional que assegure a atenção integral à saúde desses grupos 
populacionais. Entre os problemas mais comuns às diversas 
comunidades, destacam-se, por sua magnitude, as infecções 
respiratórias agudas e as diarréias. São também freqüentes os 
registros de desnutrição, verminoses, anemia, tuberculose, doenças 
sexualmente transmissíveis e afecções dermatológicas. Na região 
Amazônica é elevada a ocorrência de malária, hepatite B e leishmaniose 
cutânea. As mudanças nos estilos de vida se fazem presentes nos casos 
de alcoolismo e no surgimento das chamadas "doenças da civilização" 
como a obesidade, a hipertensão arterial e o diabetes, principalmente 
em grupos com maior contato com a sociedade envolvente. 

Desde o início dos anos 90 vem ocorrendo iniciativas que buscam 
coordenar as ações intersetoriais de atenção à saúde dos povos 
indígenas em nível nacional. No Parque Indígena do Xingu, o processo de 
discussão sobre a organização da atenção à saúde teve início em 1992, 
coordenado pela Unifesp, envolvendo inicialmente os Agentes Indígenas 
de Saúde e algumas lideranças locais. A manutenção de um programa 
regular de formação e trabalho para os Agentes Indígenas de Saúde 
e o surgimento da Associação Terra Indígena Xingu - ATIX - em 1995, 
propiciaram a criação de contextos que facilitaram o envolvimento 
crescente da população na discussão de seus problemas de saúde. As 
várias reuniões que se sucederam desde então incrementaram a 
participação representativa dos povos xinguanos, na forma do Conselho 

1 OPAS. Ree_resentf'~ª.º, no Brasil. .A Saúde no Brasil. BrasíUa.1998 
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de Saúde e do Conselho de Lideranças da A TIX, e possibilitaram a 
ampliação das articulações intersetoriais com o envolvimento da 
FUNASA, da FUNAI, da Secretaria de Estado da Saúde de Mato 
Grosso e algumas das Secretarias de Saúde de alguns municípios do 
entorno do PIX configurando um quadro mais favorável à organização 
dos serviços de saúde. 
O modelo de atenção à saúde que se consolida com a organização do 
DSEIX, em agosto de 1999, é resultante desse processo histórico e 
social, pautado por ações intersetoriais, interinstitucionais e com o 
envolvimento crescente de parceiros e da população do PIX. 
Este movimento aponta para a instauração de um novo diálogo 
intercultural que valoriza a cidadania em contraste às relações 
historicamente marcadas pelo paternalismo e dependência da 
sociedade envolvente. 
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O espaço geográfico de atuação do DSEIX é composto por três 
terras indígenas contíguas duas das quais conquistadas pelos xinguanos 
nos últimos anos, alterando a geografia do território conhecido como 
Parque Indígena do Xingu (PIX). Para efeito deste relatório, a 
denominação PIX refere-se às seguintes terras indígenas:2 

PARQUE INDÍGENA DO XINGU 2.642.003 HA 
Terra Indígena Wawí 150.329 ha 
Terra Indígena Batovi 5.159 ha 
Total 2.797.491 ha 

No PIX são encontrados representantes de 4 grandes famílias 
lingüísticos do Brasil: Aruak, Karib, Macro-Jê e Tupi, além dos índios 
Trumai, de língua isolada. A ocupação da região sul do PIX se deu em 
tempos remotos, mas não existem evidências que permitam estimar 
quando isso ocorreu ou de onde procediam as tribos que ali se 
localizaram. Mais recentemente, na década de 70, os Kaiabi, Suiá, 
Ikpeng (Txicão), Juruna (Judjá), Kren-Akarore (Panará) e 
Txucarramãe (Metuktire) foram removidos para o PIX, alocados ao 
norte do território. Essas remoções visavam, de um lado, desobstruir 
as rotas de penetração na região norte de Mato Grosso e Sul do Pará e 
de outro a preservação física desses grupos, ameaçados pelo conflito 
com as frentes de expansão econômica. 

O PIX localiza-se ao norte do Estado de Mato Grosso, quase na 
divisa com o estado do Pará. Trata-se de uma área de transição entre o 
cerrado do Brasil Central e a floresta amazônica, com fauna e flora 
próprias dessas duas grandes regiões brasileiras. Sua população atual é 
de 3725 habitantes (dez/99), divididos em 14 etnias. 

A ocupação/colonização da bacia do rio Xingu se intensificou de 
forma drástica na década passada. Surgiram novas cidades e estradas. 
As nascentes do rio Xi ngu estão ameaçadas pela exploração predatória 
dos recursos naturais. Apesar de parte da bacia estar bem protegida 
pelo Parque do Xingu e outras áreas indígenas, suas nascentes e 
principais afluentes estão sofrendo o impacto do avanço da atividade 

2 Instituto Socioambiental - ISA, 2000. 
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agropecuária, das madeireiras, dos garimpos e do surgimento de novas 
cidades 

O desmatamento avança sem controle e já consumiu, 
aproximadamente 30% da vegetação da bacia do rio Xingu, e seus 
efeitos nocivos estão afetando as áreas preservadas pelas terras 
indígenas. Todos os fatores perversos da ocupação desordenada estão 
presentes. 

No PIX o impacto vem sendo sentido pela deterioração da 
qualidade da água dos rios utilizada para o consumo e pela diminuição 
da caça e da pesca. Ao mesmo tempo, com o aumento populacional, as 
terras disponíveis para agricultura tradicional ficaram reduzidas, 
fazendo com que o alimento se torne cada vez mais difícil de se obter. 

A instalação de fazendas e o surgimento de estradas e cidades 
no entorno do PIX acarretou também em maior contato dos povos 
xinguanos com a sociedade envolvente. Como conseqüência, 
presenciamos a introdução maciça de alimentos industrializados, 
levando à desnutrição infantil, diabetes, hipertensão e cárie dentária. 
Além disso, o contato mais intenso tem colaborado para o surgimento 
de uma série de novos agravos à saúde como a dengue, as DST e o 
alcoolismo. 

A sedentarização imposta pelos novos hábitos e pela exigüidade 
territorial, associada à deterioração das fontes de obtenção de água 
tem causado sérios problemas de saneamento. O lixo industrializado 
que cada vez mais se acumula entorno das aldeias (incluindo lixo 
perigoso como baterias e combustíveis) é um problema que já vem 
sendo sentido em várias comunidades. 
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A atenção à saúde na TIX caracteriza-se por um atendimento 
integral ao indivíduo e comunidade. Co-existem os enfoques clínico e 
epidemiológico, da medicina ocidental e tradicional. As ações de 
prevenção e intervenção sobre o processo saúde-doença são 
organizadas de acordo com a complexidade de cada caso e a realidade 
local. Coexistem sistemas distintos de etiologia, prevenção e cura de 
doenças. Embora ainda existam situações difíceis, há uma grande 
preocupação tanto de índios quanto da equipe do DSEIX em manter o 
diálogo inter-cultural como forma de solucioná-las. 

No ano de 1998, o trabalho do DSX caracterizou-se pela 
construção de um sistema local de saúde no Xingu. Este trabalho 
prosseguiu no ano de 1999, com o aprofundamento de alguns aspectos 
estratégicos tais como: a estruturação das equipes de trabalho, o 
fortalecimento da rede assistencial através da rede de serviços do 
SUS regional e de apoio aos índios nas cidades e a organização de um 
sub-sistema de informações epidemiológicas. Os dados apresentados a 
seguir refletem parte desse trabalho através do perfil demográfico e 
de morbi-mortalidade do DSEIX. 

bé z>MA>;> >éW zC;z))z) ô ) ó ô 
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Quadro 1 - População na área de abrangência do Pólo Diauarum, 
DSEIX, 1999. 

LOCAUDADE ETNIA POPULAÇÃO NASCIMENTOS ÓBITOS POPULAÇÃO CRESC. 
DEZ/1998 1999 1999 DEZ/1999 NATURAL 

Arraia Kaiabi '6 o o 6 o 
Capivara Kaiabi. 111 o 2 109 -1.B'Yo 
Cururu Kaiabi 92 7 o 94 +7.6% 
Fazenda Juruna 42 o o 42 o 
Bolinha 
Fazenda Juruna 8 o o 8 o 
Akã 
Guarujá Kaiabi 55 3 o 58 +5.4% 
Itaí Kaiabi 33 o o 33 o 
Maracá Kaiabi 68 o o 68 o 
Ngosoko Suiá 41 4 1 44 +4.7% 
Peauizal Juruna 30 o o 30 o 
Piaraçu Kaiabi, 12 o o 12 o 

Juruna 
Riko Suiá 186 7 o 193 +3.7-Yo 
Sobradinho Kaiabi 57 5 o 62 +8.7% 
Tuba-tuba Juruna 134 7 2 139 +3.7'Yo 
Tuiararé Kaiabi 174 7 3 178 +2.2% 

. PIV Rio Kaiabi 14 o o 14 o 
Preto 
PIVTuiuiú Kaiabi 12 1 o 13 +8.3% 
PIV Wauí Suiá 8 o o 8 o 
PI Diauarum Kaiabi, 89 5 o 94 +5.6% 

Suiá 
Juruna 

TOTAL 1172 47 8 1197 +2.13% 
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Quadro 2 - População na área de abrangência do Pólo Pawrú, 
bSEIX, 1999. 

LOCALIDAD ETNIA POPULAÇÃO POPULAÇÃO NASCIMENTOS ÓBITOS CRESCIMENTO 
E 1998 1999 NATURAL 
PI Pavurú Ikpel'IQ 45 46 1 o +2.2% 
Aruake Ikpel'IQ 9 9 o o o 
Ronuro Ikpeng 18 18 o o o 
Moingu IkDel'IQ 199 208 9 o +4.5% 
Ste11ia Trutnai 23 23 o o o 
Ter~Nova Trutnai 25 25 o o o 
Barranco Kaiabi 15 15 o o o 
Alto 
Ilha Grande Kaiabi 34 37 3 o -a.sx 
B. Trutnai 31 32 1 o +3.2% 
Esperança 
Terra Preta Trumni 13 12 o o -s.sx 
Morena Katnaiurá 68 71 3 o +4.4Jo 
TOTAL 480 496 17 o +3.33 

Quadro 3 - População na área de abrangência do Pólo Leonardo, 
DSEIX. 1999 

LOCALIDAD ETNIA POPULAÇÃO POPULAÇÃO NASCIMENTOS ÓBITOS CRESCIMENTO 
E 1998 1999 NATURAL 
Afukuri Kuikuro 92 95 3 o +3.2Jo 
Aweti Aweti 103 106 4 1 +2.9io 
Kalapalo Kalapalo 190 194 6 2 +2.10% 
Kunué Kalapalo 24 24 o o o 
Jacaré Katnaiurá 8 8 o o o 
Katnaiurá Katnaiurá 237 238 6 5 +0.4% 
Kuikuro Kuikuro 295 299 4 o +1.3% 
Matipu Matipu 98 98 1 1 o 
Meinako Meinako 162 168 7 1 +3.7% 
Nafuká Nafuká 90 92 2 o +2.2% 
Tanguro Kalapalo 125 133 9 1 +6.4% 
Yawalapiti Yawalapiti 208 212 5 1 +1.92'ro 
Waurá Waurá 253 262 11 o +3.5% 
Piv Batovi Waurá 8 8 o o o 
PivCuluene Kalapalo 10 11 1 o +10% 
Piv Kurisevo Meinako 15 15 o o o 
Pi Leonardo Várias 37 38 1 o +2.7% 
TOTAL 1956 2001 60 12 +2.30% 
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Quadro 4 - População total no DSEIX, 1999. 

ÁREA DE POPULAÇÃO POPULAÇÃO 
CRESCIMENTO 

ABRAt.k';ÊNCIA 1998 1999 
NASCIMENTOS ÓBITOS NATURAL 

Leonardo 1956 2004 77 15 +2.30% 
Pavurú 480 496 17 o +3.33% 
Diauarum 1164 1205 41 8 +2.13% 
TOTAL 3600 3705 115 23 +2.91% 

Os dados indicam que a população xinguana encontra-se em 
franca expansão, com taxas de crescimento mais elevadas do que a 
média da população brasileira. (em torno de 1.5%) Estes indicadores 
refletem não só a melhoria da atenção imediata que vem sendo 
dispensada aos agravos de saúde da população, mas também a 
organização dos serviços de saúde e a abordagem intersetorial dos 
problemas de saúde com os parceiros mencionados e as lideranças do 
Parque para a manutenção da vida e do meio ambiente. 
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Perfil de_~~ 
Alguns coeficientes: 

COEFICIENTE VALOR 
Coeficiente Bruto de Natalidade 37,85/ooo 
Coeficiente de Mortalidade Geral 6,171000 
Coeficiente de Mortalidade Infantil 35,46/ooo 
Coeficiente de Mortalidade Neonatal 14,2/000 
Taxa de crescimento natural 2,91% 
Taxa de Incidência de malária 190,82/ooo 
Taxa de incidência de dengue 5,98/ooo 
Taxa de Incidência de varicela 58,56/ooo 
Taxa de prevalência de tuberculose 4,04/ooo 

Nascimentos e óbitos registrados 

Tabela 1 N ,t, lidade. TIX. 1999 
LOCALil)Al)E/NÚMERO DE NASCIMENTOS MASCULINO FEMININO TOTAL 
Aldeia Afukuri 2 1 3 
Aldeia Barranco Alto 4 o 4 
Aldeia Boa Esoerança o 1 1 
Aldeia Kafapalo 5 3 8 
Aldeia Kururu 6 1 7 
Aldeia Yawalaoiti 3 2 5 
Aldeia Ilha Grande 2 1 3 
Aldeia Kamaiurd 5 3 8 
Aldeia Kuikuro 2 7 9 
Aldeia Matiou 2 2 4 
Aldeia Meinaco 7 5 12 
Aldeia Morená 2 1 3 
PIV Kuluene o 1 1 
Aldeia Moiqu 3 6 9 
Aldeia Nafuouá 2 o 2 
Aldeia Ngosoko 2 2 4 
Aldeia Riko 3 4 7 
Aldeia Sobradinho 2 3 5 
Aldeia Tanquro 4 5 9 
Aldeia Tuba Tuba 4 3 7 
Aldeia Guarujá 2 1 3 
Aldeia Tuiarari 2 5 7 
Aldeia Waurd 4 7 11 
PI Diauarum 1 4 5 
PI Leonardo 1 o 1 
PI Pawrú 1 o 1 
PIVTuiú o 1 1 
PIVWauf 1 o 1 

TOTAL 72 69 141 
)éz)) ôé $$») 
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Quadro 5 - Distribuição de óbitos por sexo, idade, localidade 
e causa, TIX, 1999 

NOME SEXO IDADE ALDEIA MES LOCAL CAUSA 
1. Inté Calaoolo M 15 Tanguro Jan Aldeia Doenc;a da reclusão 
2. Kumarran Suiá F 63 Ngsoko Jan Aldeia Neoplasia 

hematopoiética 
3. Cainã Kaiabi M 73 Capivara Jan Aldeia A f oqatnento 
4. Iurupirangiu M 2 Tuo.iraré Jan PI choque hipovolêmico 
Kaiabi Diauo.rutn por 

Desidratação 
5. Areya.up Juruna F 35 Tuba-tuba Jan PI choque hipovolêtnico 

Diauarutn pós- eerte 
6. natimorto de Ignorado o Tuba-tuba Jan PI desconhecida 
Areayup Juruna Diauarum 
7. Zé COa Kaiabi M 73 Tuiararé MD.r Goiânia Metcístases 

Pulmonares 
consequentes a Ca 
espinocelular de pele 
sobre doença de 
JorQe Lobo 

8. Priscila Kamaiurá F 6m. Kamaiurá MD.r Brasília Desidratação 
9. Aracuni Kalaoolo M 59 Tanguro Abr aldeia Desconhecida 
10 Faratu Calat>alo M 60 Calat>alo MD.i aldeia Desconhecida 
11. Carutnã Kamaiurá F B2 Kamaiurá MD.i aldeia Causas Naturais 
12. Ayuju Matipu M 32 MD.tipu Jun aldeia A foaatnento 
13. Rn de K.aruap6 ? - Kamairá Jul aldeia Desconhecida 
14. Yawaikumã M 75 Kamaiurá Ago aldeia Tuberculose 
Kamaiurá 
15. Manitsá F 21 Kamaiurá Ago Brasília Tumor cerebral 
Kamaiurá 
16. Wairi Kaiabi M 11 Tuiararé Set Cuiabá T utnor cerebral 
17. Iacumana M 6m K.amaiurá Set Água boa Septicemia por 
Kamaiurá pneumonia 
18. Sehu iawalapiti F 60 Iawalapiti Set aldeia Carcinomatose 

Abdominal 
conseqüente à Ca 
ginecológico 

19. Mahrdi Calapalo F 34 Calapalo Out aldeia/ Choque hipovolêmico 
trajeto PI pós parto 
Leonardo 

20. lukailu aweti F 4B Aweti Out aldeia Traumatismo 
craniano 

21. Melu Meinaco F 75 Meinaco Nov aldeia Causas Naturais 
22. Rn de Iru Kaiabi F 26 dias Capivara Dez aldeia Síndrotne de 

Bernardinelli 
23. Maialu Aweti F 70 Aweti Nov PI Varicela Hemorrágica 

Leonardo 
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Gráfico 1 Distribuição das Causas de Mortes 
Terra Indígena Xingu, 1999 

Óbitos por causa - TIX ~99 

22% 

EII Neoplasias a Externas a Infecciosas • Desconhecidas li Outras 

Gráfico 2 Distribuição de óbitos por faixa etária, DSEIX, 1999 

Distribuição de óbitos por faixa etdria 

• 0-1 ano •1- 4 anos rn 5-15 anos 11115 - 49 anos • 50 e+ 
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A análise destes dados evidencia que 30% dos óbitos ocorreram 
em menores de 15 anos de idade. Os 70% restantes acorreram em 
adultos. Destes, 44% em maiores de 50 anos. Os 5 óbitos registrados 
em menores de 5 anos (21,710), foram devidos à desidratação por 
diarréia aguda, pneumonia e má-formação congênita. Dois óbitos foram 
registrados em crianças de 15 e 11 anos (8,7%) como conseqüência da 
doença da reclusão e de tumor cerebral. Causa importante de morte 
foram as complicações de parto, contribuindo com 2 óbitos (8,710), em 
mulheres de 34 e 35 anos respectivamente. Entre os adultos, as 
mortes por acidentes e causas violentas foram em número de 3 (13%). 
As neoplasias foram responsáveis por 5 óbitos em adultos (21,7%). 
Entre as mortes por causa desconhecida, em número de 5 (21,7%), 
encontram-se possivelmente dois casos de morte por feitiçaria. 

A tuberculose e a varicela foram responsáveis, cada uma, por um 
óbito (4,3%). Houve ainda dois óbitos registrados como "causas 
naturais". Referem-se a pessoas idosas que faleceram na aldeia e, 
segundo os familiares, "morreram porque estavam muito velhos" 

Consideramos óbitos evitáveis pela atenção básica, aqueles 
ocorridos por complicações de parto, desidratação, pneumonia, , 
tuberculose e varicela, que perfazem 30,4% do total (7 óbitos). E de se 
esperar que o processo de estruturação do Distrito possa diminuir essa 
porcentagem de mortes evitáveis. 

Dados de Morbidade 

As tabelas e gráficos a seguir referem-se a dados de morbidade 
obtidos por meio de formulários padronizados pela USMA para o 
DSEIX, onde são registrados todos os atendimentos feitos pelos 
diferentes profissionais de saúde da equipe distrital. 

De outubro a dezembro de 1999, ocorreram epidemias de 
malária e varicela no PIX. As informações sobre a abrangência das 
epidemias encontram-se em tabelas específicas. 

17 



Tabela 2 - Distribuição dos diagnósticos realizados em primeiro 
atendimento, por área de abrangência e grupos de doenças, DSEIX, 
1999 
GRUPO DE DOENÇAS PÓLO PÓLO PÓLO TOTAL 

LEONARDO PAVURU DIAUARUM 
Amigdalite 124 188 56 368 

Asma 9 3 14 26 

Doenças IRA 749 703 1358 2810 

Respiratórias Otite 77 148 121 346 

Sinusite 8 8 8 24 

Total 967 1050 1557 3574 

DESIDRATAÇÃO 3 2 15 20 

Diarréia 197 238 345 780 
DOENÇAS Dor abdominal 61 117 96 274 
GASTROINTE 
STINAIS Gastrite 23 37 31 91 

Verminose 227 254 451 932 

Total 511 648 938 2097 

ABCESSO 62 32 24 118 

Escabiose 33 31 32 96 
DOENÇAS DE Micose 27 23 47 97 
PELE 

Piodermite 22 53 118 193 

Total 144 139 221 504 

ABORTAMENTO 19 7 4 30 

DOENÇAS DST 12 2 9 23 
GINECOLÓGI Hemorragia vaginal 5 1 7 13 
CASE Infecçêío urinária 24 19 25 68 
GENITO- 
URINÁRIAS Mastite 11 11 9 31 

Total 71 40 54 165 

ACIDENTE 3 5 6 14 
OFÍDICO 

CAUSAS Ferimentos 262 141 102 505 
EXTERNAS Traumatismos 37 9 9 55 

Total 302 155 117 574 

DENGUE 2 o o 2 

Hepatite o o o o 
DOENÇAS Leishmaniose o 2 1 3 

TRANSMISSÍ Malária Falcipan.,m 67 3 9 79 

VEIS Malária Mista 2 1 1 4 

Malária Vivax 366 516 152 1034 

Tuberculose 2 o 1 3 

Varicela 166 36 15 217 

Total 605 558 179 1342 
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GRUPO DE DOENÇAS PÓLO PÓLO PÓLO TOTAL 
LEONARDO PAVURU DIAUARUM 

Artrite 20 45 11 76 

Cefaléia 339 188 235 762 

Conjuntivite 56 68 87 211 
Outras Dor muscular 209 53 100 362 

Outros 312 123 125 560 

Total 936 477 558 1971 

'TOTAL GERAL 1 J3535 f3067 J3624 j 10226 li 

Gráfico 3 - Distribuição dos diagnósticos realizados em primeiro 
atendimento pelos principais grupos de doenças, DSEIX, 1999. 
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Os dados acima merecem algumas observações. Em primeiro lugar, 
o número total de primeiros atendimentos - 10226 - representa 2,76 
vezes a população da área, ou seja, a média de atendimento por 
habitante aproxima-se de 3, um número bastante elevado. Talvez a 
facilidade de acesso da população ao profissional de saúde na área seja 
o principal motivo desse número. Nada se pode afirmar a partir deste 
dado sobre que a qualidade destes atendimentos, entretanto, se 
comparadas as causas de morbidade às de mortalidade, verifica-se uma 
alta incidência de doenças respiratórias em toda população, (34.9% do 
total) principalmente nas crianças, com um baixo índice de 
complicações e óbitos, refletindo a presteza do atendimento e a 
qualidade da atenção. 

São expressivas as causas de atendimento por doenças 
gastrointestinais, notadamente as diarréias e verminoses, indicando a 
insuficiência de saneamento nas aldeias, uma prioridade de intervenção 
para o ano 2000. 

Mesmo se consideradas as dificuldades de obtenção dos registros 
e interpretação das queixas nos atendimentos, tanto por parte dos 
profissionais de saúde quanto pelos agentes indígenas de saúde, nota 
se um número elevado de atendimentos por causas diversas, 
principalmente em adultos, ocasionados por cefaléia, dores musculares 
e articulares, notadamente decorrentes dos estilos de vida e trabalho. 
Estes quadros clínicos inespecíficos apontam para a necessidade de 
análises mais consistentes sobre o perfi I de morbidade da população 
adulta. 

Em relação à ocorrência de doenças genitourinárias, observa-se 
que existe sub-notificação das DST, um problema que vem sendo 
abordado desde 1997, mas de difícil resolução porque envolve 
mudanças de hábitos culturais. Há uma proposta específica de trabalho 
nas comunidades com grupos de mulheres, e a implantação de ações 
continuadas de saúde da mulher, que até a implantação do DSEI 
ocorriam episodicamente. O último rastreamento para DST e câncer de 
colo de útero, realizado no Xingu em 19963 evidenciou que 84% da 
população estudada apresentava atipias celulares de natureza 
inflamatória, decorrente de infecções genitais sexualmente 
transmitidas. 

Destacam-se ainda em proporções semelhantes as doenças de 
pele (em torno de 5% das ocorrências) e os acidentes, ferimentos e 
traumatismos, notadamente na população adulta, sendo estes eventos 

3 Baruzzi et ai, 2000 
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relacionados a atividades de trabalho (desmatameto para roças, 
construção de casas etc) onde cada vez mais se incorporam 
instrumentos cortantes, motores e outas tecnologias. 

Se considerada a distribuição geral das doenças, excluindo-se as 
infecções respiratórias, a ocorrência de doenças transmissíveis não é 
predominante, o que reflete a mudança do perfil epidemiológico das 
populações xi nguanas nos últimos anos. No entanto, prevalecem algumas 
situações de epidemia, como a malária -11% das ocorrências - de difícil 
manejo, descritas a seguir. 

Epidemias de Varicela, Malária, Tuberculose e registro dos 
primeiros casos de Dengue 

No último trimestre de 1999, ocorreram na TIX epidemias de 
varicela e malária além do registro de 2 casos de Dengue, notificados 
para a SES-MT, diagnosticados por sorologia feita no Laboratório 
Central de Saúde Pública de Cuiabá, a partir de amostras de soro 
enviadas da área. A concomitância de surtos de três doenças febris 
dificultou a abordagem da situação. A impressão clínica que ficou é de 
que o número de casos de Dengue foi bem mais elevado, confundindo-se 
por vezes com quadros de malária (quando não era possível o 
diagnóstico etiológico pela hemoscopia). Assim, há possibilidade de que 
o número de casos de malária esteja superestimado, podendo estar 
ocorrendo o inverso com o número de casos de dengue. 

Até o momento da elaboração deste relatório ainda não se 
dispunha do resultado da pesquisa entomológica realizada pela FNS, de , 
busca do vetor da dengue. E fundamental a intensificação da pesquisa 
entomológica para melhor entendimento da epidemiologia da Dengue no 
PIX. 

A varicela é endêmica no PIX, porém foi a primeira vez que 
observamos o atual comportamento epidemiológico. Houve um aumento 
importante do número de casos a partir do segundo semestre, 
atingindo o máximo de intensidade no último trimestre de 1999, à 
semelhança do que ocorreu em vários estados do país. Maior 
preocupação refere-se a adultos e gestantes que, na maioria das vezes, 
evoluem para quadros graves. Tivemos dificuldade na obtenção de 
imunoglobulina, e anti-virais por parte da SES-MT, o que levou a 
coordenação do DSEIX a adquiri-los. A vacinação anti-varicela para 
grupos de risco foi indicada pelo grupo técnico do Centro de Vigilância 
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Epidemiológica da SES/SP, porém as tentativas de obtenção junto a 
SES/MT e na Divisão de Imunobiológicos Especiais do Ministério da 
Saúde foram infrutíferas. Há necessidade de maior articulação entre 
a Coordenação Regional da FUNASA e a SES-MT objetivando garantir 
a rápida disponibilização dos insumos em situações semelhantes. 

A tuberculose atinge níveis epidêmicos, quando comparada a 
prevalência encontrada no PIX com dados referentes ao restante da 
população brasileira. O diagnóstico de tuberculose tem sido feito, na 
maioria das vezes, nos centros de referência, devido à falta de exames 
subsidiários em área. Outro problema diz respeito à conduta frente 
aos comunicantes. Há necessidade de maior discussão, uma vez que, em 
determinadas situações, o número de comunicantes é tão grande que se 
torna impraticável a utilização de medidas como a quimioprofilaxia. 
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Tabela 3 Distribuição dos casos de malária de acordo com a área de 
abrangência do DSEIX, out, nove dez de 1999. 

LOCAL P. VIVAX P. FALOPARUM ASSOOADA TOTAL 
PI Diauarum 07 01 01 08 
Rikô 03 02 -- 05 
Ngosoko 05 -- -- 05 
Capivara 02 -- -- 02 
Maracá 03 -- -- 03 
Sobradinho 06 -- -- 06 
Itai 04 -- -- 04 
Tuiararé 06 -- -- 06 
SI Localização 09 -- 01 09 
Total Pólo Diauarum 45 03 02 48 
PI Pavurú 03 -- -- 03 
Moiqu 47 03 -- 50 
Terra Preta 05 -- -- 05 
Boa Esoerança 10 -- -- 10 
Morena 03 -- -- 03 
PIVRonuro 20 -- -- 20 
Ilha Grande 01 -- -- 01 
Guarujá 10 -- -- 10 
Total Pólo Pavurú 99 03 -- 102 
PI Leonardo 02 -- -- 02 
Yawalapti Velho 03 -- -- 03 
Kwarup 17 10 -- 27 
Kamaiurá 22 08 -- 30 
Waurá 89 04 -- 93 
Nafukuá 22 62 -- 84 
Kalapalo 82 18 -- 100 
Aweti 06 01 -- 07 
Meinaco 13 02 01 15 
PIV Kurisevu 02 -- -- 02 
Kuikuro 100 26 -- 126 
Matipu 30 03 -- 33 
Afukuri 18 03 -- 21 
TanQuru 08 05 -- 13 
PIV Kuluene 01 -- -- 01 
Total Pólo Leonardo 415 142 01 557 
Total DSEI 559 148 03 707 
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Tabela 4. Distribuição dos casos de varicela, de acordo com o mês de 
ocorrência, a faixa etária e o pólo base, DSEIX, 1999. 

Faixa Etária 
- 

Pólo Base Mi.s < de 1 la4 5 a 15 anos > de 15 Idade Total 
ano anos anos iQnorada 

craneiro o 1 1 o o 2 

Marco o 2 2 o o 4 

Diauarum ~QOSto o 4 o o o 4 

!setembro 1 2 2 o o 5 

!Total 1 9 5 o o 15 

!Outubro o 6 7 o o 13 

Pawru !Novembro 1 12 9 1 o 23 

!Total 1 18 16 1 o 36 

Fevereiro o 3 1 o o 4 

Maio o 4 2 o o 6 

!Julho o 3 3 l o 7 

Leonardo Aaosto o 7 4 2 o 13 

Setembro 1 3 5 o o 9 

Outubro 1 2 16 7 o 26 

Novembro 6 15 26 35 19 101 

!Total 8 37 57 45 19 166 

Total Geral 10 64 78 46 19 217 
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Quadro 6. Casos graves de varicela. de acordo com o sexo. idade e 
evolução. DSEIX. 1999. 

Nome e Etnia Sexo Idade Evolução 

~ripil'Cl Yawalapiti 
M 40 anos internação em UTI no H.D.T. Goiania 

Akatuá Aweti M 45 anos internação em UTI no H.D.T. Goiania 

Antonio Nafukuá M 55 anos internação no Hospital de Água Boa 

IYrukuó Nafukuá M 25 anos internação no Hosoital de Água Boa 

!Irene Nafukuá F 35 anos internação no HoSDital de Água Boa 

Kauá No.fukuá M 9 meses internação no Hospital de Água Boa 

Mavalu Aweti F 60 anos lóbito no PI Leonardo 

Quadro 7 - Distribuição dos casos de tuberculose. de acordo com o 
sexo. a idade e o tipo da doença, DSEIX, 1999. 

Nome/Etnia SEXO IDADE LOCALIZAÇÃO DA TBC 
1. Fabiana Meinaco F 2 Pulmonar 
2. Mani Kaiabi M 5 Pulmonar 
3. Kaiulu Trumai F 29 Pulmonar 
4. Kaipá Kaiabi M 57 Pulmonar 
5. Juca Kamaiurá M 64 Mal de Pott 
6. Amaluiré Kaiabi F 9 Pulmonar 
7. Iarimauá Judjá M 2 Pulmonar 
8. Krumare Trumai M 11 Pulmonar 
9. Alkussim Kaiabi M 70 Mal de Pott 
10. Yakutá Trumai F 48 Pulmonar 
11. Apuká Kuikuro M 57 Mal de Pott 
12. Maria Kamaiurá F 27 Pulmonar 
13. Yanamcí KalaDalo M 25 Pulmonar 
14. Arindiá Kalapalo F 56 Pulmonar 
15. Yawaikumã Kamaiurá M 70 Pulmonar - óbito 



O Parque do Xingu tem um Programa de Imunizações estabelecido desde 
1967, conduzido pela UNIFESP. O calendário vacinai está adaptado a realidade 
epidemiológica local. Além das vacinas de rotina do PNI, fazem parte do calendário 
atual as vacinas tríplice virai para maiores de 15 meses, anti-amarílica para toda a 
população e no ano de 1999 foi introduzida a vacina contra gripe. 

Com as dificuldades financeiras encontradas no primeiro semestre de 
1999, antes da assinatura do convênio, só foi possível a realização de duas 
etapas de imunização, nos meses de maio e setembro de 1999. 

A imunização é feita por equipes multiprofissionais, formadas por 
profissionais da Unifesp e da FUNASA. Médicos residentes e acadêmicos 
da Unifesp atuam como colaboradores voluntários. A equipe percorre toda a 
extensão do PIX, atingindo todas as localidades existentes, atualmente 48 
incluindo aldeias, Postos Indígenas, Postos de Vigilância e famílias extensas 
que moram isoladas, em "fazendas" ou "roças". 

A presença de médicos e enfermeiros em todas localidades 
possibilita que seja feito um acompanhamento clínico de toda a população, 
com prioridade de busca de tuberculose, DST, e outros agravos. Além 
disso, é feito o controle de gestantes, exame clínico de recém-nascidos, 
atualização de dados censitários, atividades educativas e de orientação às 
comunidades e acompanhamento de doentes em tratamentos prolongados. 

Tabela 5 - Vacinas aplicadas nas duas etapas de multivacinação, 
DSEIX, 1999 

DOSES APLICADAS 
Vacina 1ª Etapa 2ª Etapa Total 
Vacina contra a gripe 1362* o 1362 
Vacina anti-amarílica 1395* 191 1586 
Vacina contra Hepatite B 1711* 378 2089 
Vacina contra sarampo 70 62 132 
Vacina tríplice virai - MMR 95 o 95 
Vacina BCG- ID 91 64 155 
Vacina Sabin 283 212 495 
Vacina tríplice - DPT 283 212 495 
Vacina antitetânica 49 834* 883 
Total de doses 5339 1953 7292 

»> +»»> > o o e o +» e e e o e cc e 
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A cobertura vacinai é calculada mediante informações 
coletadas em fichas de registro, através do método administrativo. 
Na última etapa de vacinação, realizada em janeiro de 2000 aos 24 
meses, a cobertura vacinai para BCG foi de 100%, para febre amarela 
na primeira dose de 97,4 %, anti-sarampo na segunda dose 100%; 
Sabin e DPT de 97,4% na terceira dose. Dois aspectos devem ser 
priorizados: ampliação da cobertura vacinai da população adulta, e a 
oferta mais contínua de imunobiológicos, associada a maior eficácia 
da rede de frio. A aquisição de geladeiras de transporte específicas 
para vacinas, em dezembro de 99 foi o primeiro passo nesta direção. 

Tabela 6. Taxas de cobertura vacinai. DSEIX~ dezembro de 1999 

TIPO DE COBERTURA TAXA (pop vacinada/totalxlOO) 
Tuberculose - crianças até 5 anos 91% 
Sarampo - crianças até 5 anos (2ª 98,5% 
dose) 
Poliomielite - 3ª dose - crianças até 100% 
5 anos 
Coqueluche, Difteria e Tétano - 3ª 100% 
dose - crianças até 5 anos 
Hepatite B - 3° dose - menores de 15 79,9% 
anos 
Febre Amarela - maiores de 6 meses 91,1% 
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O PIX, desde sua criação esteve ligado a São Paulo e 
posteriormente a Brasília, após a criação da FUNAI, em 1967. Toda 
assistência à saúde sempre passou por Brasília. Nunca houve qualquer 
estrutura formal de assistência em Canarana. Por isso, a instalação 
da sede do DSEI naquela cidade tem sido motivo de preocupação de 
várias lideranças xinguanas. Embora admitindo que para o setor 
saúde seja interessante, vislumbram na estruturação do DSEIX em 
Canarana, um primeiro passo para a mudança de toda a estrutura 
assistencial da FUNAI para aquele município, saindo de Brasília, o que , 
vem sendo refutado pelos principais líderes. E importante observar 
que, por uma questão de visão de mundo, os xinguanos não conseguem 
separar a assistência à saúde dos demais componentes assistenciais 
aos quais têm direito, como apoio aos Postos Indígenas, 
desenvolvimento de atividades produtivas e a vigilância dos limites do 
parque, entre outros. O deslocamento do centro de decisões que 
envolvem a saúde de Brasília para Canarana não está claro. As 
lideranças estão confusas com a reforma proposta para o setor 
saúde, associado-a com o atual período de penúria pelo qual passa a 
FUNAI. 

Essa análise feita pelas lideranças é, muitas vezes, incentivada 
por pessoas interessadas em obstaculizar a implantação dos DSEI, na 
busca de manter o controle das ações de saúde na própria FUNAI, 
que seria realimentada com os recursos para a saúde indígena 
disponíveis hoje no Ministério da Saúde. Neste panorama, e 
respondendo a um substancial incremento de demanda e de cobertura 
assistencial na área, é que vem se estruturando o DSEI Xingu. Para 
efeito didático, optamos por agrupar as ações de instalação do 
DSEIX: 

a. Estrutura~ão dos pólos-base 

O território do DSEI foi dividido em três áreas de abrangência, a cada 
qual correspondendo um pólo-base respectivamente do sul para o norte: 
Leonardo, Pawrú e Diauarum (ver mapa). As aldeias são a porta de entrada 
para o atendimento de saúde e o lugar prioritário para as atividades 
educativas e de promoção da saúde. Nas sedes das áreas de abrangência, as 
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unidades básicas de saúde estão sendo fortalecidas e melhor estruturadas, 
com o trabalho integrado das equipes de saúde. 

b. Instalação da sede do DSEIX em Canarana 

A sede foi instalada em setembro de 1999, em imóvel alugado. Foi 
necessária a reforma do imóvel para adapta-lo à função. Trata-se de casa 
térrea, localizada na Av. Rio Grande do Sul nº 314, em Canarana/MT, 
composta por uma recepção, duas salas administrativas, uma sala de 
reuniões, sala de rádio, 2 depósitos de medicamentos e insumos, sala para 
rede de frio, sala de radiocomunicação e depósito de equipamentos e 
materiais diversos. 

Foram instalados duas linhas telefônicas, FAX e computadores ligados a 
um provedor de acesso à internete, e os equipamentos da rede de frio para 
vacinação. A tendência é de que o trabalho da sede, de caráter técnico, 
político e administrativo seja autônomo e resolutivo para as principais 
demandas do DSEI. 

e. Instalação da Casa de Saúde do Índio em Canarana 

A casa de saúde do índio em Canarana encontra-se em fase de 
estruturação. Tem por objetivo oferecer apoio aos pacientes do Xingu e 
seus acompanhantes durante os tratamentos realizados em Canarana, 
Água Boa ou no trânsito de pacientes referenciados em outras cidades, 
como Goiânia, Brasília ou São Paulo. 

A casa foi adaptada para esta finalidade, mediante um contrato 
de prestação de serviços para hospedagem e alimentação e dispõe de 21 
leitos para pacientes e acompanhantes, e conta com enfermagem 24 
horas, suporte médico, e serviços de hospedagem com alimentação e 
transporte para os pacientes indígenas do Xingu. O atendimento foi 
iniciado em 13/8/99. Neste período foram atendidos 292 pacientes e 
271 acompanhantes. 

Os dados apresentados nas tabelas abaixo, ainda que parciais, 
podem indicar o perfil dos pacientes e orientar a organização da casa. 
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Tabela 7. Pacientes e acompanhantes atendidos na Casa de Saúde, 2o. 
semestre de 1999 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
Pac. Acomp. Pac. Acomp. Poc. Acomp. Pac. Acomp. Poc. Acoms:,. 
19 24 50 79 72 69 49 46 92 53 
Total 43 129 141 95 145 
Relação 1,26 1,58 1,04 1,06 0,59 
Pac/ocomp. 
Taxa de 64.46% 96.70% 105.7% 71.22% 108.7% 
ocupação 

Médio de - - 7.06 dias 8.57 dias 5.43 dias 
permanência 
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Tabela 8. Pacientes internados segundo diagnóstico, Casa de Saúde de 
Canarana. aqosto a dezembro. 1999 

DIAGNÓSTICO NO. DE CASOS 
CAUSAS GINECOLÓGICAS E , 
OBSTETRICAS 
SanQramento vaQinal 12 
Abortamento incompleto 03 
Trabalho de parto 04 
Doença inflamatória pélvica 08 
Gestação de risco 02 
Puerpério 02 
Infecção puerperal 01 
SUB-TOTAL 32 
CAUSAS RESPIRATÓRIAS 
Ira leve 18 
Ira moderada 10 
Ira grave 08 
Amigdalite 04 
Sinusite 02 
Otite 06 
BCP 02 
Asma 02 
Pneumotórax 01 
SOBTOTAL 53 
CAUSAS ORTOPÉDICAS 
Fraturas 11 
Contusões 04 
SUBTOTAL 15 
CAUSAS INFECaOSAS 
Tuberculose 08 
Varicela 06 
Malária 11 
Abcesso dentário 03 
Leishmaniose cutânea 01 
SUBTOTAL 29 
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, 
TRATAMENTOS aRURGICOS 
Apendicectomias 02 
Herniorrafia 04 
Colecistectomia 01 
Laparotomia exploradora 01 
SUBTOTAL 08 
TRATAMENTOS CLÍNICOS 
Desidratação 15 
Doenças diarreica 10 
Verminose 17 
Dor abdominal 06 
Infecção Urinária 02 
Dermatoses 07 
Furunculoses 02 
Artrite Séptica 02 
Outros 07 
SUBTOTAL 68 
Informações não disponíveis 87 
TOTAL 292 

Gráfico 4. Número de pacientes internados na Casa de 
Saúde de Canarana, segundo diagnóstico, DSEIX, Agosto a 
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d. Articulação com o SUS regional 

Os dois hospitais conveniados que têm servido como referência 
para o DSEI são o Hospital PROSANI em Canarana e o Hospital Regional 
do Médio Araguaia em Água Boa, distante 90 KM de Canarana, ambos 
com pouca resolutividade. Foi solicitado o credenciamento especial para 
os dois hospitais, junto a FUNASA/CR-MT. 

Com o gestor municipal, várias reuniões têm sido feitas. Até o 
momento conseguiu-se que o Posto de Saúde reservasse duas consultas 
diárias para pacientes indígenas e estamos negociando uma quota de 
exames subsidiários mensais, a ser realizada pelo laboratório municipal. 
O apoio diagnóstico está ainda em negociação, mas é uma das 
fragilidades do sistema. Existem dificuldades de adaptação dos serviços 
municipais de saúde para as populações indígenas. Algumas distorções do 
SUS estão claramente manifestas, como a insistência dos hospitais 
conveniados na cobrança de determinados procedimentos 
(ultrassonografia, radiologia, fornecimento de determinados 
medicamentos mais caros, fraldas descartáveis e outras exigências). 
Estamos negociando esses pagamentos na perspectiva de que, após o 
credenciamento especial, essas exigências cessem. 

Como segunda referência, por decisão do Conselho Distrital de 
Saúde do Xingu, estão sendo utilizados os serviços de saúde de Brasília e 
São Paulo. As respectivas Casas de Saúde foram contatadas e o fluxo de 
pacientes está sendo gradativamente normalizado. 
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Tabela 9. Procedimentos realizados pelo SUS em Canarana e Agua Boa, 
DSEIX, agosto a dezembro de 1999. 

EXAMES SUBSIDIÁRIOS NÚMERO 
Análises Clínicas 303 
Radiologia 39 
Ultrassonografia 20 
Procedimentos 
Consultas médicas a pacientes externos realizados na Casa de 76 
Saúde do Índio 
Tratamentos fisioterápicos realizados no Posto de Saúde de 4 
Canarana 
Tratamentos odontológicos realizados no Posto de Saúde de 69 
Canarana 
Consultas realizadas no Posto de Saúde de Canarana 216 
Consultas realizadas no Ambulatório do Consórcio Intermunicipal 25 
de Saúde do Médio AraQuaia - ÁQua Boa 
Internações no Hospital PROSANI, em Canarana 36 
Internações no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 78 , 
Araguaia - AQua Boa 

Quadro 8. - Pacientes encaminhados para São Paulo, Brasília ou Cuiabá, 
agosto a dezembro de 1999, DSEIX. 

NOME E ETNIA IDADE SEXO H.D. MEIO DE DESUNO 
TRANSPORTE 

Orunko Ikpeng 9 M Seguela de p/ TB - Ônibus Brasília 
NeurolOQia 

Puran Junior Kayabi 11 M Pé torto congênito Ônibus Brasília 
em seauimento 

Aló Waura M Brasília 
Kahuku Kalapalo 16 F Gestante/Picada de Aeronave Brasília 

cobra 
Munu Waura 51 M Síndrome Aeronave Brasília 

neurológica a 
esclarecer 

Kawaitsu Trumai 16 F DST + esterilidade Ônibus Brasília 
Filomeno Kamaywra lm F Lesões na Pele Aeronave Brasília 
Ponene Suvá 5m M Politrauma Aeronave Brasília 

TB pulmonar " Iakutá Trumai 40 F Onibus Brasília 
Gaicono Suya 24 F Dor pélvica Aeronave Brasília 
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Quadro 8 ( cont) 
WavayuraiJuruna 5 M Fratura fêmur Aeronave Brasília 
Iacutcí Trumai 50 F Tuberculose Aeronave Brasília 

pulmonar 
Sanain Yawalapiti F Uveíte por Õnibus São 

Tuberculose Paulo 
Tafuraki Nafukuá 27 M Labirintopatia/Sd. Ônibus São 

Vestibular Paulo 
Madjuri Kuikuro 40 M Quadro depressivo Ônibus São 

a esclarecer Paulo 
Mulutá Waurá 1 M Catarata congênita Ônibus São 

e Sd. De Robinow Paulo 
Tsalavá Matipú 19 F Doença Ônibus São 

inflamatória da Paulo 
pelve 

Dombá Suiá 42 M Transplante renal Ônibus e São 
em seauimento avião Paulo 

Wairi Kaiabi 11 M Tumor Cerebral Ônibus e São 
Aeronave Paulo e 

Cuiabá 
Xupé Kaiabi 67 M Insuficiência Aeronave Cuiabá 

cardíaca + Episódio 
isquêmico cerebral 
transitório 

Filho de Massiá 14 M Traumatismo Aeronave Cuiabá 
Kaiabi craneoencefálico 
Kiweju Kaiabi 17 F DST a esclarecer Ônibus Cuiabá 
Moiron Kaiabi 14 M DST a esclarecer Ônibus Cuiabá 
Kokuruku Kaiabi 17 M DST a esclarecer Ônibus Cuiabá 
Esposa de Aiumã 16 F DST + trabalho de Aeronave Cuiabá 
Kamaiurá parto 
Nhare Juruna 2 F Desidratação + Aeronave Cuiabá 

Septicemia 
Kahudakai Juruna 18 F Trabalho de parto Aeronave Cuiabá 

prolongado e 
sofrimento fetal 

Total de pacientes encaminhados a 12 
Brasília pelo DSEI Xingu 
Total de pacientes encaminhados a Cuiabá 9 
pelo DSEI Xingu 
Total de pacientes encaminhados a São 7 
Paulo pelo DSEI Xingu 
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e. Aquisição de medicamentos e insumos básicos 

Foram adquiridos e disponibilizados todos os medicamentos e 
insumos básicos para cerca de um ano de trabalho. A maioria dos 
equipamentos já se encontra em área. A proposta de trabalho contempla 
a padronização de condutas terapêuticas, racionalização e uniformização 
do o uso de medicamentos. Houve dificuldades administrativas e 
logísticas nos processos de licitação e entrega destes ítens no estado 
do Mato Grosso, um aspecto que deverá ser revisto nos próximos 
processos de compras. 

f. Aquisição e disponibilização de equipamentos e material 
permanente 

O material permanente foi adquirido pela Unifesp em São Paulo 
sendo disponibilizado em Canarana e no PIX. As dificuldades de 
aquisição já foram citadas. Procurou-se estabelecer um processo 
participativo nesta aquisição e distribuição de equipamentos, visando 
atender as necessidades do trabalho, principalmente quanto a 
logística de transporte e comunicação na área do PIX, as 
reivindicações das lideranças indígenas e as inovações tecnológicas 
de saúde de custo acessível, como aquisição de autoclaves 
microprocessadas e rede de frio específica para áreas rurais. 

g. Adequação da infra-estrutura no PIX 

Foram construídos novos alojamentos para as equipes de saúde nos 
Pólos Diauarum e Pavurú. Esses alojamentos foram construídos pelos 
próprios índios adaptando o estilo tradicional de suas casas às 
necessidades levantadas pela equipe multiprofissional. O DSEI forneceu 
material básico: pregos e ferramentas, combustível e alimentação para 
os trabalhadores. 

Foi reformada a UBS do Pólo Diauarum e construídos sanitários no 
Diauarum e Pavurú, em parceria com a Associação Terra Indígena do 
Xingu - ATIX. Estão previstas para este ano, a reforma da UBS do Pólo 
Pavurú e a construção de Postos de Saúde (PS) nas aldeias. Esses Postos 
de Saúde serão construídos com material e mão-de-obra local custeada 
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pelo DSEI como descrito acima para a construção dos alojamentos. A 
estratégia é pactuar' com as aldeias para a construção dos PS. 

A construção de um PS não pode ser o primeiro passo da estruturação 
da porta de entrada nas aldeias. O processo se inicia com a percepção, 
pela comunidade, do modelo proposto: a importância do agente de saúde, 
do sistema de comunicação e do Pólo-base como primeira referência, pois 
é hegemônica, ainda hoje, a demanda por uma "enfermeira e um médico 
em cada aldeia" condizente com a concepção etnocêntrica característica 
dos povos xinguanos. Pouco ou nenhum efeito tem o discurso da 
racionalização dos recursos. Num primeiro momento, as exigências 
passam sempre por materiais e "brancos" que possam ser incorporados 
ao patrimônio cada povo. Ainda que os materiais sempre se deteriorem 
por falta de ou mau uso, e os recursos humanos tenham alta rotatividade. 

O agente de saúde se contrapõe a esse modelo assistencialista tão 
incorporado desde os primórdios do contato. Estrategicamente, nas 
aldeias que já possuem agentes de saúde, a construção dos PS, dotando 
os de recursos básicos como curativos e inaloterapia deverá fortalecer 
sua inserção e contribuir para a consolidação do modelo. O número de PS 
a serem construídos dependerá da disponibilidade de recursos e do 
processo de entendimento por parte das comunidades. 
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A seleção e o preparo de profissionais para a saúde indígena é 
ainda muito incipiente em nosso meio. Grande parte dos profissionais que 
atuam neste segmento é autodidata, e foi capacitado pelo próprio 
processo de trabalho. 

Compreendemos que no contexto atual de implantação dos DSEI, a 
política de recursos humanos deve estar voltada para a composição, o 
preparo e fortalecimento de equipes multiprofissionais, com destacada 
participação indígena, sendo o processo de trabalho o eixo organizador 
das ações de saúde, nas suas dimensões técnicas, políticas, educativas, 
administrativas e sócio culturais. 

Este perfil multidimensional do trabalho requer do profissional 
adequação aos diferentes cenários e instâncias de atuação. No caso do 
DSEIX, esses espaços englobam desde as aldeias do Xingu até as 
referências especializadas da Unifesp em São Paulo, todos esses locais 
estratégicos para a formação continuada de recursos humanos. 

Outro aspecto importante na questão dos recursos humanos é o da 
relação dicotômica estabelecida entre ensinar e trabalhar; saber e 
fazer; prevenir e curar; individual e coletivo; o modo de viver urbano e o 
indígena que permeiam o cotidiano da equipe de saúde demandando 
conhecimentos, habilidades e atitudes variadas, que têm sido 
denominadas de competências. O perfil de competências do DSEIX, em 
fase de conformação, parece-nos ser bastante dinâmico e peculiar. 

Esta breve análise objetiva sistematizar as principais atividades 
de recursos humanos realizadas no ano de 1999, considerando os 
principais sujeitos do processo de trabalho. 
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a. Seleção de Pessoal 

O quadro de profissionais do DSEIX foi estabelecido 
considerando a realidade de diversidade cultural dos povos do Xingu, o 
perfil epidemiológico da população atendida e as estratégias de 
abordagem do componente saúde em seus aspectos clínicos, educativos e 
epidemiológicos. O desenho proposto foi se alterando com a implantação 
do processo, como se observa no quadro 9. 

b. Sujeitos Profissionais 

b .1 Agentes Indígenas de Saúde - AIS 

São cerca de 40 em atividade no Xingu, sendo 17 nas áreas de 
abrangência dos Pólos Base Leonardo e Pavurú e 23 na área do Pólo 
Diauarum. Desses, 16 estão em formação como auxiliares de enfermagem 
indígenas. Sei deles trabalham especificamente com saúde bucal. 

A situação de trabalho dos AIS é bastante heterogênea. O 
preparo formal para este trabalho vem ocorrendo desde 1990, sob a 
coordenação da Unifesp, com o acompanhamento das comunidades. Os 
AIS assumem um importante papel na interlocução com aldeias, 
representando a base do sistema de atenção à saúde. 
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Quadro 9. Relação de pessoal do DSEIX, 1999 

PROFISSIONAL PREVISTO EFffiVADO ESTRATEGIA DE RECRUTAMENTO REQUISITOS 
Médicos 4 3 Diwlgação Unifesp/imprensa Residência tnédica em 

especialidades básicas 
/saúde 1>úb/ica 

Enfermeiros 5 6 Aproveitamento interno equipe e Experiência em saúde 
colaboradores/Univeridade/imprensa indígena/saúde pública 

ou interesse em 
fortnacão de eesseel 

Antropólogo 1 1 Aproveitamento interno equipe Experiência em saúde 
indíaena 

Odontólogo 2 o Diwlgação na Unifesp/Universidades Experiência 
clínica/interesse na 
área 

Professor o 1 Diwlgação Universidades/ISA Experiência didática 
em área indínP-na 

Auxiliar de 12 14 Aproveitamento interno da Experiência de 1 ano 
Enfermagem equipe/divulgação imprensa Facilidade para o 

trabalho em equipe 
Agente Indígena 40 29 Indicação das Experiência de 2 
de Saúde comunidades/lideranças anos/Participação nos 

cursos ministrados pela 
Unifeso 

AIS 3 3 Indicação do coordenador do DSEIX Pewrfil de 
coordenador de liderança/experiência 
área de como AIS 
abranaência 
Secretária 1 1 Aproveitamento interno Experiência e 

habilidade de 
negociação 

Auxiliar 2 2 Diwlgação em Canarana e região Experiência na função 
Administrativo 
Apoio o 4 Aproveitamento interno com Experiência na função 
Operacional prioridade nnra indíaenas 
Pilotos de barco o 4 Aproveitamento interno, exclusivo Experiência na função 

t:>ara indíaenas 
Total 70 68 

Existe uma demanda não atendida em 1999 para um treinamento 
específico dos AIS, com posterior contratação, sendo essa uma das 
prioridades para o ano 2000. Identificamos em seu perfi I de atuação 
ações de promoção de saúde e de intervenção direta no processo saúde 
doença. Geralmente o aprendizado do agente de saúde se inicia na 
adolescência, pela observação do trabalho. Com o passar do tempo o 
agente de saúde passa a tomar condutas e participar mais ativamente da 
equipe de saúde e da comunidade. A experiência acumulada de mais de 
20 anos de trabalho com agentes indígenas de saúde no Xingu vem 
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demonstrando a importância da supervisão, ou seja, da realização das 
atividades de trabalho acompanhada por profissionais de nível superior, 
geralmente enfermeiros. Valorizar as ações educativas na comunidade, o 
contato com lideranças e professores indígenas é uma estratégia que 
vêm produzindo bons resultados. Todas estas ações exigem a 
permanência de vários profissionais na área e suporte logístico para 
deslocamentos e viagens. 

Em relação ao ano de 1998, a carga horária de supervisão diminuiu 
um pouco - de 520 para 400 horas - um provável reflexo da falta de 
cobertura de enfermeiros no primeiro semestre do ano e da adaptação 
dos novos profissionais no segundo semestre. Nota-se que os agentes 
mais antigos realizam mais atividades de intervenção, e fazem uso 
racional dos medicamentos, enquanto os mais novos estão mais voltados 
para a promoção, mas utilizam medicamentos com menos rigor. As 
necessidades cotidianas parecem indicar que idealmente o agente de 
saúde do Xingu tenha um perfil misto, e esteja plenamente integrado às 
equipes de saúde e às comunidades. 

b.2 Alunos do Curso de Formação de Auxiliares de Enfermagem 
Indígenas 

O processo de profissionalização dos AIS como auxiliares de 
enfermagem é inédito no país, e está em construção. O desenho 
pedagógico do curso pauta-se na pedagogia crítica e problematizadora e 
seus conteúdos estão sendo elaborados a partir de situações problema 
encontradas no trabalho da saúde indígena. Todos os alunos têm uma 
longa experiência de atuação como agentes de saúde, estão exercendo 
trabalho remunerado e são respaldados pelas comunidades. 

O curso, legitimado pela Escola Técnica de Saúde de Mato Grosso, 
de modO descentralizado e modular, foi iniciado em 1997 em 5 pólos do 
estado, para 120 índios. No Xingu, seu término está previsto para Julho 
de 2000. Além da formação específica de enfermagem, os alunos estão 
concluindo a formação geral, relativa ao ensino fundamental (antigo 1° 
grau). 

Durante o ano de 1999, a principal dificuldade encontrada foi o 
financiamento do curso no primeiro semestre, como já foi referido em 
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outras atividades desenvolvidas na área. Do ponto de vista do preparo 
técnico o desempenho da maior parte do grupo é bastante satisfatório. 

Uma das principais estratégias de ensino aprendizagem utilizadas 
é o momento denominado de dispersão, quando o aluno assume sua rotina 
de trabalho acompanhado de um enfermeiro, que vai problematizando as 
situações de atendimento, a organização do serviço, encaminhamentos, 
atividades educativas, avaliando assim o preparo do aluno. A carga 
horária de dispersão total prevista no curso é de 640 horas. 

Os alunos estão com uma distribuição bastante heterogênea deste 
acompanhamento, refletindo a disponibilidade de cada um deles de 
participar das atividades de supervisão e também a dificuldade de toda 
equipe em aplicar o chamado princípio9 pedagógico do trabalho, no qual 
ensino e trabalho estão plenamente articulados. Em setembro de 1999 
foi realizada uma oficina onde os alunos forma avaliados individualmente, 
sendo possível reconhecer as expectativas mútuas e reorientar o curso. 

A situação de acompanhamento dos alunos no ano de 1999 
expressa na carga horária total de acompanhamentos no ano foi de 1414 
horas, uma média horária por aluno de 88,37 horas. 

Além das atividades de campo os alunos participaram ativamente 
das reuniões do Conselho de Saúde, de oficinas de trabalho e reuniões 
sobre a implantação do DSEI realizadas em Cuiabá, Brasília e São Paulo, 
com ótimo aproveitamento. 

Outro aspecto importante foi a experiência de agregar os 
conteúdos do núcleo comum - português, matemática, ciências sociais e 
ciências naturais - ao curso, com conseqüente participação de 
professores do 1°. Grau no curso, trazendo novas dimensões à 
aprendizagem. No 2° semestre foi iniciada a supervisão prática de 
matemática, com acompanhamento do trabalho dos alunos nas aldeias. 

Em novembro de 1999 foi realizada uma etapa de concentração 
relativa à Área I - Módulo I ·conhecendo a família indígena / 
Promovendo a troca de experiências" - Um olhar sobre a saúde da 
criança. O objetivo desta etapa foi capacitar os alunos a participar e 
implementar o programa de saúde da criança no contexto dos Povos 
Indígenas do Xingu. Durante esta etapa os temas abordados se 
desenvolveram em torno dos conceitos: interculturalidade, 
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vulnerabilidade, promoção da saúde e prevenção de doenças. Os 
conteúdos relativos ao núcleo comum buscaram ampliar as competências 
de comunicação e representação dos alunos. 

Os trabalhos desenvolvidos por estes professores, já estão 
indicando que muito mais do que instrumentalizar os alunos para o 
trabalho em saúde, os novos conhecimentos adquiridos estão 
concretizando um processo educativo emancipatório e cidadão. 

b.3. Auxiliares de Enfermagem (não índios) 

A atuação destes profissionais está voltada para a dimensão 
técnica do trabalho que complementa as ações do médico. Sua formação 
hospitalar dificulta a percepção da necessidade de uma visão de 
vigilância à saúde, necessária no Xingu. No ano de 1999, as 
características do trabalho do auxiliar de enfermagem modificaram-se 
bastante, com a abertura da casa de saúde em Canarana, a presença mais 
constante de médicos na área e um número maior de remoções. A 
situação atual está indicando que o auxiliar de enfermagem tem um papel 
importante mas transitório na retaguarda dos agentes de saúde e no 
desempenho de funções operacionais da vigilância à saúde. 
Gradativamente deverá ser substituído pelos profissionais indígenas. 

A seleção de auxiliares de enfermagem foi bastante concorrida. 
Foram recebidos cerca de 430 currículos. Após uma triagem inicial, 
entrevistou-se 60 candidatos, que realizaram também um teste para 
verificação das afinidades com o trabalho e checagem de conhecimentos 
básicos. 

Procurou-se compor uma equipe de perfi I variado, com pessoas do 
sexo masculino e feminino, trazendo diferentes experiências, das áreas 
hospitalar, de saúde rural e indígena, vindos de municípios porte 
variados. Alguns eram recém-formados, outros com até 15 anos de 
trabalho. 

Para todos os profissionais de saúde, a etapa seguinte, de 
treinamento teórico-prático, abordou conteúdos diversos sobre as 
diferentes concepções de mundo; as representações sócio-culturais da 
saúde e da doença; a política indigenista de saúde e o trabalho da saúde 
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com ênfase ao perfil epidemiológico e ainda as especificidades das 
intervenções de enfermagem no Parque do Xi ngu. 

A carga horária destas etapas variou entre 40 e 60 horas, de 
acordo com o grupo e o local do treinamento. Foram realizados 4 
treinamentos, com 21 participantes. 

O trabalho prático ocorreu na Casa de Saúde do Índio em 
Canarana e nas três áreas de abrangência do PIX, com duração média de 
15 dias ou 120 horas/atividade. Vários membros da equipe 
multiprofissional participaram deste trabalho possibilitando muitas 
discussões enriquecedoras com médicos, enfermeiros, auxiliares de 
enfermagem, agentes de saúde, lideranças indígenas, professores da 
área de educação indígena e profissionais visitantes. Dos treinandos, 
cinco não se adaptaram à área indígena ou tiveram problemas familiares, 
1 apresentou problemas de saúde e 1 não teve desempenho técnico 
satisfatório. Podemos constatar que não se pode pré determinar um 
perfil pessoal para o auxiliar de enfermagem não índio; é imprescindível a 
realização de um acompanhamento próximo e constantes avaliações, 
formais e informais, sobre a adaptação do profissional à realidade. 
Parece que a disponibilidade em aprender e adaptar-se às situações 
adversas é a principal característica requerida. O treinamento prático, 
ainda que oneroso, é fundamental para que a avaliação do profissional 
seja completa. 

No mês de abril de 2000 será realizada uma oficina de trabalho 
para avaliação do processo e nova divisão do trabalho. 

b. 4. Profissionais de nível superior 

Podemos considerar que o perfil profissional geral requerido para 
o desempenho deste trabalho é de uma atuação abrangente na qual se 
insere a demanda de atendimento individual e a perspectiva da saúde 
coletiva. Na prática, é difícil adequar a formação tecnicista de médicos, 
enfermeiros e dentistas, na qual predomina o enfoque clínico e 
tecnológico sobre o enfoque epidemiológico, para a realidade indígena. 

Existem ainda lacunas importantes na formação e nas histórias de 
trabalho quanto aos conhecimentos de antropologia e educação, 
igualmente desejáveis. 
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Como superar estes desafios? Como deve ser a divisão de trabalho 
entre os profissionais? Quem deve supervisiona-los? Quais limites da sua 
autonomia técnica e administrativa? Como adequar os perfis pessoais às 
necessidades profissionais? Quais instrumentos de trabalho devem ser 
utilizados? A partir das experiências e trajetórias dos profissionais 
contratados, em sua maioria pessoas com experiência prévia em saúde 
pública e populações indígenas, estão sendo construídas as respostas a 
estas questões. Duas diretrizes vêm sendo seguidas, para a capacitação 
dos profissionais e organização do processo de trabalho: 

1. Disseminação da visão do processo de trabalho em saúde, que requer 
diferentes sujeitos e atuações dos profissionais em momentos 
distintos, e que resulta em um produto: a produção de um serviço de 
saúde. Todo o processo está sendo orientado pela normalização, que 
procura padronizar ações técnicas e administrativas para beneficiar o 
maior número possível de pessoas. Já foram estabelecidas algumas 
abordagens padronizadas, como o tratamento de IRA, diarréia, 
doenças de pele e condutas de enfermagem. Estão em fase de 
implantação as padronizações de DST, saúde da mulher e da criança e 
esterilização. Na esfera administrativa foram implantados controles 
informatizados de consumo de materiais, medicamentos, insumos e 
logística. 

2. Trabalho em equipe: Todas as atividades de seleção, treinamento e 
trabalho estão sendo realizadas em equipe, com uma carga horária 
mínima de 80 horas teóricas e 80 horas práticas. Promover a 
satisfação e estabilidade das equipes em um ambiente de trabalho 
tão dinâmico e diverso vem sendo um pacto profissional fixado desde 
o início do trabalho por estes profissionais, que necessita ser avaliado 
constantemente. Para atingir este objetivo, estão ocorrendo 
reuniões, supervisão do trabalho de campo e oficinas de trabalho para 
os diferentes segmentos profissionais. Dos 12 profissionais 
universitários que participaram destes treinamentos, apenas 1 não 
permaneceu no trabalho, por motivos particulares. 

e. Síntese Das Atividades: Um Convite 

O quadro 9 abaixo contém uma síntese das principais atividades 
de recursos humanos desenvolvidas no contexto de implantação do 
DSEIX: 
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Quadro 9. Principais atividades de recursos humanos desenvolvidas 
lo DSEIX no ano d 

PERIODO ATIVIDADE OBJETIVO 
Jul/99 Viagem para Contatos com serviços do 

Canarana/ Água Boa. SUS regional e FNS. 
Início do processo seletivo Organização da equipe. 
para profissionais de 
enfermagem. 

Ago/99 Oficina de trabalho no PI Avaliação do curso de AEI 
Diauarum para AIS, auxiliares Treinamento introdutório 
de enfermagem e enfermeiros. dos novos profissionais 

Set/99 Reunião Conselho Apresentar convênio e equipe 
Saúde/Lideranças TIX ao Conselho 

Set-nov/99 Viagens de supervisão, Treinamento prático para 
vacinação e treinamento no PIX novos profissionais, 

acompanhamento e 
supervisão do trabalho dos 
AIS. 

Nov/99 Oficina de trabalho para Avaliação dos profissionais e 
profissionais de nível superior do processo de trabalho. 
em Canarana. Normalização de condutas. 

Nov-Dez 99 / Etapa do curso de formação Continuidade do processo de 
Fev 2000 dos AEI. formação dos AEI 

Atividades de controle de Supervisão dos AIS 
epidemia de malária em Controle de epidemias 
parceria com FNS. Organização da assistência 
Reuniões para estruturação Divisão de trabalho e 
organizacional do DSEIX. avaliação 

Fev/mar 2000 Etapa de curso de formação Continuidade do processo de 
dos AEI. formação e treinamento 
Atividades práticas de Controle de epidemias 
treinamento de odontólogos e Realização de exames 
controle de epidemia de malária supletivos 1° grau para AEI 

Mesmo sendo curto o período de tempo analisado- apenas 6 
meses- observa-se que houve um intenso movimento de atividades, 
envolvendo mais de 120 pessoas, representando diversas instituições e 
formações profissionais, refletido no número e na qualidade das 
discussões, oficinas de trabalho, reuniões com as comunidades, viagens 
para treinamento prático, cursos, acompanhamentos e estudos 
realizados. 

Faz-se a partir deste movimento um convite para reflexões mais 
profundas sobre o trabalho e a formação de recursos humanos nessa 
área. 
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Partindo-se da concepção processual de construção doO DSEI 
Xingu, são necessários: 

1. Clareza estratégica para não se perder de vista o contexto no qual 
que se desenvolve o processo de distritalização, especialmente 
entendendo a rede de DSEI como um sub-sistema do SUS; 

2. Flexibilidade para adaptação a novas situações que surgem a cada 
dia de trabalho; 

3. Trabalhar por momentos, tendo claro que não se trata de dar 
passos sucessivos (numa concepção burocrática da distritalização) 
e sim de etapas que operam por acumulação, podendo inclusive ser 
desencadeadas concomitantemente. 

Os conceitos que, interligados norteiam a criação do DSEI Xingu, 
são a territorialidade, a abordagem por problemas, as práticas sanitárias 
e o processo de trabalho em saúde. Como discuti-los e vivencia-los a 
partir do modelo de execução terceirizado hoje proposto pelo Ministério 
da Saúde é o desafio colocado em primeiro lugar para o próprio 
Ministério, porém tem sido objeto de reflexão contínua por parte da 
Unifesp, envolvendo os profissionais de saúde e os usuários do DSEI. 

Nesse aspecto, é fundamental o desenvolvimento de mecanismos 
eficientes de planejamento e alocação de recursos de modo a não 
permitir soluções de continuidade nas ações desenvolvidas pelo DSEI, 
dando autonomia de planejamento a nível local e favorecendo a 
articulação entre os DSEI e os gestores do SUS. Nessa linha de 
trabalho, enxergamos inclusive a possibilidade de fortalecimento do SUS 
regional a partir da entrada dos DSEI nesse processo. 

Há necessidade de introduzir o usuário e os profissionais de saúde 
como atores no espaço formal das instituições públicas de saúde com o 
objetivo de se conseguir o deslocamento de poder necessário para 
atingirmos os princípios da integralidade e equidade na saúde indígena. 
Nesse sentido, a estruturação do Conselho Distrital de Saúde e dos 
Conselhos Locais de Saúde é prioritária, demandando esforços 
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concentrados de capacitação de usuários e profissionais de saúde para 
essa atividade. 

O DSEI Xingu vem se conformando como um espaço catalisador de 
ações multisetoriais, promovendo a articulação entre diversas políticas 
sociais necessárias para assegurar aos povos xinguanos a conquista e a 
preservação da saúde, e não apenas a resolução da doença. 

Para vivenciar esta construção, permeada por contradições e 
insuficiências, a clareza estratégica aponta para a ousadia do novo, da 
superação da racionalidade de modelos postos, voltados para a lógica da 
doença e da prática hospitalar urbana. Para se produzir saúde no Xingu, 
ou talvez o termo mais correto seja para se conquistar a saúde no Xingu, 
os muitos atores envolvidos, indígenas ou não, profissionais ou não, com 
diferentes modos de expressão estão apropriando-se de um movimento 
crescente de reflexão e ação, parcialmente demonstrado neste 
relatório, um mover que atinge quem ousa construir novas realidades. 

São Paulo, maio de 2000. 

48 

J 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
Departamento de Medicina Preventiva 
Unidade de Saúde e Meio Ambiente 
Projeto Xingu 
Distrito Sanitário Especial Indígena do Xingu 

Equipe Técnica 

Dr. Douglas Rodrigues - Médico Sanitarista, coordenador do Projeto 
Xingu - Unidade de Saúde e Meio Ambiente da UNIFESP 
Dr. Marcos Schaper Jr - Médico, especialista em Pediatria, diretor 
técnico do DSEI Xingu 
Dra. Sofia Mendonça - Médica, mestre em Antropologia 
Enf. Lavínia Santos de Souza Oliveira - Enfermeira, mestre em Saúde 
Pública 
Dr. Roberto G. Baruzzi - Médico, doutor em Epidemiologia, consultor 
científico do DSEIX 
Dr. Eduardo N. Cano - Médico, especialista em Pediatria, especialista em 
Genética 
Dra. Cristina Z. Garcia - Médica, especialista em Medicina Geral e 
Comunitária 
Enf. Selma C, Ferreira - Enfermeira, especialista em Saúde Pública, 
Responsável pela Casa de Saúde do Índio de Canarana 
Enf. Francisleine Annunciato - Enfermeira responsável pela Imunização e 
Programas Especiais 
Enf. Gerson Santana - Enfermeiro Pólo-Base Leonardo 
Enf. Castorina Lourdes dos Santos - Enfermeira - Pólo-Base Pavurú 
Enf. César E. Rodrigues - Enfermeiro - Pólo Base Diauarum 
Moiawê Kaiabi - Coordenador da área de abrangência Diauarum 
Aiguré Ikpeng - Coordenador da área de abrangência Pavurú 
Ianahim Waurá - Coordenador da área de abrangência Leonardo 

cm AN»m &etc ctttc » - 
49 



Endereços para correspondência: 

Unidade de Saúde e Meio Ambiente 
Departamento de Medicina Preventiva 
Universidade Federal de São Paulo 
Rua Pedro de Toledo 675, São Paulo/SP 
CEP: 04039-032 
Fone: (0-11) 571-6934; 576-4510; 570-4206 
FAX: (0-11) 549-5159 
Endereço eletrônico: doug@linsnet.br; douglas@medprev.epm.br 

Distrito Sanitário Especial Indígena do Xingu 
Av. Rio Grande do Sul, 314- Canarana/MT 
Fone/FAX: (0-65) 478-1129 
Endereço eletrônico: xingu2000@uol.com.br 
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