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SUBSÍDIOS PARA UMA AVALIAÇÃO DO DSEI-VILHENA 

Maria Inês S. Hargreaves 

INTRODUÇÃO 
Este texto tem por objetivo subsidiar a discussão e os encaminhamentos a serem 

tomados no âmbito do Ministério Público Federal, em particular a 6a. Câmara, as 
Procuradorias da República em MT e RO, o Ministério da Justiça e a FUNAI, tendo em vista 
garantir um melhor atendimento à saúde dos Cinta Larga nas terras indígenas Roosevelt, 
Parque do Aripuanã, Serra Morena e Aripuanã, nos Pó los Base de Cacoal, Juína e Aripuanã 
do Distrito Sanitário Especial Indígena de Vilhena, sob responsabilidade da FUNASA. 

Os dados disponíveis para este DSEI evidenciam que a população Cinta Larga, a 
despeito incluída já há dois anos no atual sistema de atendimento à saúde indígena, a partir da 
criação dos Distritos Especiais e a contratação de entidades gestoras conveniadas à 
FUNASA, apresenta contudo indicadores bastante negativos de desenvolvimento humano e 
de qualidade de vida. Dentre estes, destacam-se o aumento da mortalidade infantil, os índices 
de morbidade de doenças passíveis de prevenção ou introduzidas por veiculação hídrica, o 
crescimento exorbitante da desnutrição infantil, a falta de uma cobertura vacinai regular e 
controlada e o abandono das ações de saneamento e sanitárias recomendadas pelo Inquérito 
Sanitário em 1998 para as 25 aldeias e 8 postos Cinta Larga. Observa-se, além disso, graves 
descontinuidades no atendimento nestes três Pó los Base e excessiva rotatividade em sua 
equipes - um total de sete no período considerado - , a despeito dos quase 1 O milhões de reais 
investidos em 2000 e 2001. 

Dentre as 13 etnias e 10 subgrupos étnicos atendidos pelo Programa de Saúde no 
noroeste de MT e RO, podemos afirmar que os piores indicadores de saúde encontram-se 
entre os Cinta Larga, que somam cerca de 25% da população indígena sob a responsabilidade 
do DSEI-Vilhena. Este quadro é agravado, ainda, pelo ambiente de sórdida corrupção e 
descaso que domina parte das instituições públicas que com eles se relacionam, além dos 
danos causados pelas atividades predatórias de garimpas e extração de madeira em suas 
terras. 

Todavia, a FUNASA continua a ignorar as conclusões de diagnósticos realistas que 
evidenciaram a necessidade de sustentar os atuais níveis de financiamento e incrementar os 
recursos humanos, em quantidade e qualidade, para reverter o quadro atual e oferecer a 
assistência de saúde a que têm direito estas populações indígenas, tão marginalizadas e 
discriminadas ao longo dos 30 anos de contato com a sociedade brasileira. 

Os acessos precários e a dispersão demográfica das aldeias e postos que abrigam a 
população Cinta Larga - as quatro áreas já demarcadas estendem-se por mais de 2, 7 milhões 
de hectares, em seis municípios de Mato Grosso e Rondônia -, têm servido, de maneira 
irrefletida, para justificar os atendimentos insuficientes ou negligentes a eles prestado - 
algumas aldeias chegaram a ficar sete meses consecutivos sem qualquer ação de saúde, 
preventiva ou curativa. 

Lamentavelmente, a atual política de redução de investimentos em saúde indígena, 
declarada pela FUNASA em novembro de 2001, pretende extinguir o Pólo Base de Aripuanã, 
submetendo o atendimento da população indígena local ao Pólo Base Juína, situado a 250 
quilômetros de distância. Tal proposta foi vigorosamente rejeitada não apenas pelos índios, 
mas também pelas autoridades municipais e funcionários de saúde. É preciso notar que o 
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município de Aripuanã não conta com um serviço de saúde pública à altura das suas 
necessidades, ou de hospitais minimamente equipados. A despeito dos argumentos contrários, 
inclusive de membros da diretoria da PACA. a gestora conveniada, a partir de fevereiro de 
2002 a FUNASA suprimiu os recursos humanos ali alocados - 1 médico, 1 enfermeira, 4 
auxiliares de enfermagem, 2 auxiliares e 1 motorista - e resolveu abandonar a construção da 
Casa de Saúde Indígena. Os argumentos apresentados são pouco convincentes, e se pautam 
exclusivamente na intenção de reduzir despesas e na impossibilidade de atender uma 
população que consideram numericamente inexpressiva. Ora, a população indígena local 
soma 450 pessoas, entre Cinta Larga e Arara; e deve-se ainda computar o grupo indígena 
isolado do rio Pardo. 

Como paliativo, a FUNASA pretende criar uma "casa de trânsito", insistindo num 
esquema de assistência anacrônico, sujeito a várias mazelas conhecidas, tais como 
contaminação, promiscuidade e dificuldades de gerenciamento e custeio. Caso fosse 
concluída de acordo com o projeto de engenharia e arquitetura, a Casa de Saúde Indígena de 
Aripuanã teria condições, além da prestação de serviços de qualidade, até mesmo auto 
sustentar-se, pois seria remunerada por procedimentos após seu credenciamento no SUS. 

Um mero ponto de apoio, como estão pretendendo, sem servidores e sem profissionais 
de saúde, não oferece uma solução adequada aos problemas de saúde da população indígena, 
especialmente em razão das precariedades locais. Tal proposta ignora que os casos mais 
graves e os óbitos infantis por insuficiência de atendimento concentram-se justamente entre 
os Cinta Larga de Arípuanã, Juína e Cacoal, e assim estão a merecer uma atenção redobrada 
dos órgãos de saúde. Economizar aqui, é preciso dizer, é sinônimo de genocídio ... 

CONTEXTO 
Durante o processo de implantação dos quatro Pólos Base do DSEI-Vilhena foram 

diagnosticados os péssimos indicadores de saúde que prevalecem entre os Cinta Larga, 
praticamente desde os anos iniciais dos seus contatos pacíficos com garimpeiros e 
funcionários da FUNAI. A partir de 1992, através do Decreto 22, as ações de vacinação, 
borrifação, controle epidemiológico e saneamento tornaram-se de responsabilidade da 
FUNASA - de modo que os indicadores insuficientes, desde então, não deveriam mais ser 
atribuídos à FUNAI. No entanto, constatou-se ainda em 1999 que a FUNASA, embora 
responsável legal havia sete anos, apresentava ainda àquela altura vacinações atrasadas, sem 
controle individual; não havia imposto rotinas ou controle continuado de endemias e de 
borrifações; faltava planejamento para os serviços de saneamento; e inexistiam medidas de 
controle epidemiológico. De 1999 até 2001, infelizmente, houve pouco avanço nestas 
atividades que são de responsabilidade inequívoca da FUNASA. Algumas considerações são 
necessárias: 

1. A cobertura vacinal dos Cinta Larga sofreu com a ausência de um responsável técnico 
para consolidar as informações e a comunicação das atividades realizadas nos três 
Pólos Base. A acentuada mobilidade dos índios, atraídos pelas atividades garimpeiras 
no Roosevelt, dificultou ainda mais as tarefas de vacinação, fazendo com que nenhum 
dos Pólos cumprisse suas metas vacinais, e aumentassem os casos sem qualquer 
cobertura. Para piorar a situação, o mapa de Situação Vacinai que havia sido herdado 
da FUNAI em 1999, um instrumento que servia como a base do sistema de 
informação e de identificação da situação individual e coletiva da cobertura vacinal, 
foi inexplicavelmente abandonado e não atualizado pelo DSEI. Até 2000 os Pólos 
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Base de Aripuanã e de Juína ainda atualizaram parcialmente os seus mapas. Todavia, 
não existem registros atuais consolidados das etapas de vacina do conjunto da 
população Cinta Larga para os últimos anos. Como exemplo deste quadro, temos as 
três crianças desnutridas do Pólo Base Aripuanã, que há quatro meses se encontravam 
na região do garimpo, que não foram vacinadas por qualquer equipe de saúde; uma 
delas, com menos de dois anos, está agora com tuberculose. Acrescente-se ainda o 
fato de que, dentre as três crianças Cinta Larga que vieram a óbito no Pólo Base de 
Cacoal em 2002, duas estavam com a vacinação atrasada. 

2. O DSEI apenas conseguiu realizar uma borrifação em quase todas as aldeias, embora 
a norma técnica recomendada seja de intervalos menores. E existem algumas aldeias 
que jamais foram visitadas pelos borrifadores, como a Ipê/faquaral e a do 
Amare linho. 

3. Com relação ao saneamento, observa-se a falta de critérios técnicos ou 
epidemiológicos para justificar o investimento em algumas aldeias, em detrimento de 
outras. Estes fatos não foram considerados nas avaliações, monitorias e auditorias, 
embora sinalizem o desperdício e a gestão equivocada de recursos públicos. Aldeias 
populosas onde existem escolas em funcionamento, como Cachoeirinha, Rio Seco e 
Taquaral, não receberam nenhuma melhoria sanitária; algumas chegaram a 
interromper as aulas devido a surtos de diarréias em 2001; outras receberam serviços 
desqualificados, em desacordo com o planejamento, como Capivara e Flor do Prado. 

4. Com relação ao controle epidemiológico, continua insuficiente, e pode-se afirmar que 
o planejamento e os investimentos não estão orientados por diagnósticos técnicos do 
perfil epidemiológico. Parece inacreditável que, após dois anos de atividades do 
DSEI, ainda não se tenha completado o indispensável censo dos Cinta Larga, por terra 
indígena, aldeia, sexo e idade. A ampla disseminação da varicela nos anos de 2000 e 
2001 e as dificuldades operacionais dos Pólos Base de Juína e de Aripuanã para dar 
curso à vacinação de toda a população Cinta Larga são exemplos concretos. Mesmo 
para aquelas doenças de notificação compulsória, ainda existem muitas dificuldades 
burocráticas que impedem o atendimento adequado. Além dos três Pólos Base do 
DSEI-Vilhena, os Cinta Larga estão vinculados a duas Vigilâncias Epidemiológicas e 
Sanitárias Estaduais (MT e RO), ao cadastramento de municípios ao SUS, etc. 

A atual população Cinta Larga, totalizada em 1.180 pessoas, representa apenas cerca 
de um quinto da que se estimava viver nas bacias do Roosevelt e do Aripuanã em fins dos 
anos 60. Na década de 80, Carmem Junqueira já havia notado que a taxa de mortalidade 
infantil, na faixa de O e 5 anos, alcançava dois terços das crianças, ou seja, a cada três 
nascidas duas morriam antes de completar cinco anos. Talvez por isso a taxa de fecundidade 
das mulheres era elevada, com sucessivos períodos de gravidez, a despeito dos resguardos e a 
interdição das relações sexuais durante a amamentação. Os censos demográficos dos Cinta 
Larga, realizados em 1988, 1992 e 1998, indicaram uma redução populacional entre 1988 e 
1992, seguido de um crescimento lento, em razão dos altos índices de mortalidade infantil, de 
mortes por acidentes de carro, suicídio, alcoolismo e drogas. 

Em 1998 o Inquérito Sanitário descreveu a más condições de vida nas aldeias e 
núcleos urbanos, e recomendou medidas pertinentes e necessárias para reverter o alto 
coeficiente de mortalidade infantil (454,54 por 1000), que eqüivalia à mortalidade de 2,5% da 
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população total/ano, sendo que 90,9% dos óbitos ocorreram entre crianças de O a 2 anos. 
Destes, 45,45% tiveram como causa básica a desnutrição infantil. 

Uma vez instalados em 1999, os Pólos Base de Cacoal, Juína e Aripuanã vieram a se 
deparar com estes índices de mortalidade infantil assustadores, que se comparam aos de 
alguns países africanos, e efetivamente foram incapazes de revertê-los. Sequer conseguiram 
depurar ou conferir adequadamente os dados coletados, ou analisar os índices e as causas por 
local ou etnia. Na verdade, nem os Pólos Base ou o DSEI-Vilhena examinaram as 
informações com base em instrumentais técnicos e científicos que auxiliassem a interpretação 
dos perfis epidemiológicos das aldeias e etnias. Os números afinal consolidados nunca foram 
conferidos, e parecem antes pretender iludir os interessados, pois não foram discriminados 
por etnia, localidade, faixa etária, causa mortis, etc. Tais dados podem ser considerados 
inócuos, caso não sejam avaliados com o rigor necessário. 

Por exemplo, no Pólo Base de Aripuanã houve redução de 43,75% nos nascimentos 
de Cinta Larga entre os anos de 2000 e 2001; mas a proporção de crianças sadias entre O e 5 
anos foi menor em 2000 (4 em 16 ou 25%) do que em a 2001(9/4 ou 44,44% ). Além de um 
número menor de nascimentos, dentre os motivos que explicam esse aparente paradoxo 
temos que as crianças nascidas em 2001 ainda não tinham sido desmamadas, portanto não 
haviam passado pela fase crítica de desnutrição que, entre os Cinta Larga, ocorre entre os 18 
meses e 60 meses. Os casos de desnutrição diminuíram 11,81 % entre 2000 (9 em 16, ou 
56,25%) e 2001 (4 em 9, ou 44,44% ), embora não na mesma proporção do número de 
nascimentos. Tudo isto, enfim, mereceria uma análise científica criteriosa, estabelecendo-se 
os vínculos entre o quadro nosológico e os determinantes relacionados às atividades 
econômicas, aos fatores vitais do ambiente, às condições de moradia e as intervenções de 
saúde. 

ANO NASCIMENTOS OK OBITOS DESNlITRIDOS NÃOINDIOS 

2000 16 (258*) 4 2 9 1 

2001 9 (272*) 4 4 1 

Mesmo numero de A possível redução O numero de O número de não 

Observações: Redução de 43, 75% 
crianças sadias a da mortalidade desnutridos está índios com filhos é 

despeito da redução infantil se deu por proporcional a igual. 
nos nascimentos. de nascimentos melhor redução de 

acompanhamento nascimentos , mas 
pré-natal, apesar deve se elevar na 
dos partos não faixa de acima de 1 
assistidos. ano. 

Os Agentes Indígenas de Saúde (AIS) dos Cinta Larga foram indicados pela 
comunidade em 1999 e passaram por duas etapas de treinamentos em 2000 (doenças de 
veiculação hídrica, diarréias, desnutrição, verminoses e doenças respiratórias, IRAS, 
malárias) e apenas uma em 2001 (TB's, hepatites, etc), embora sem supervisão suficiente 
pelas equipes de profissionais recém contratados. Os AIS têm dificuldades para acompanhar 
as matérias por deficiência de alfabetização e de conhecimentos matemáticos. Desmotivados, 
não receberam o suporte necessário do Programa de Capacitação. Dos 24 AIS Cinta Larga 
que iniciaram a capacitação em 2000, restaram menos de 10 em atividade em 2001. Alguns 
continuam recebendo mesmo sem trabalhar, levando a própria comunidade a reclamar sua 
demissão. 
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Apesar dos mais de 4 milhões de reais do Convênio 316/FUNASA, para o período de 
outubro de 1999 a janeiro de 2001, e dos 4,5 milhões do Convênio 006/01/FUNASA e 1,2 
milhões de recursos para saneamento, até fevereiro de 2002, a população Cinta Larga 
vinculada ao DSEI-Vilhena continua submetida a condições de saúde e qualidade de vida 
desfavoráveis. Na maioria das aldeias é impossível mensurar melhorias dos indicadores de 
saúde mediante o serviço dos AIS ou das ações do Programa de Saúde. 

Além disso, o apelo econômico do garimpo na região do rio Roosevelt, que para lá 
atraiu não só a totalidade dos jovens AIS mas também os professores, os agentes de 
saneamento, os coordenadores de associação, enfim todos os formadores de opinião e homens 
úteis em idade produtiva, deixou ao abandono nas aldeias as mulheres, as crianças e os 
idosos, sem roças para se alimentarem (com maior dependência dos alimentos 
industrializados), sem maridos ou pais para assegurar seu sustento, sem perspectivas de 
futuro e sem cuidados elementares com a saúde. 

Poderíamos, parcialmente, atribuir às atividades de exploração ilegal dos recursos 
naturais o agravo da saúde dos Cinta Larga, o que não exime de críticas o desleixo com as 
ações elementares de saneamento, a negligente cobertura vacinai e o atendimento direto 
insuficiente pelas equipes do Programa de Saúde da Família nas aldeias e nas unidades de 
referência. Se é verdade que o aumento da desnutrição infantil, a mortalidade, as morbidades, 
as DST e a redução da cobertura vacinai estão intimamente vinculados ao garimpo e à 
exploração madeireira, associados à promiscuidade e à elevada mobilidade das famílias, os 
danos certamente seriam menores se o Programa de Saúde houvesse priorizado os 
atendimentos tendo como critério os perfis epidemiológicos de cada etnia atendida no DSEI. 

Apesar do volume de dados brutos coletados e das divergências não resolvidas entre 
eles, nunca foi consolidada uma análise epidemiológica por etnia, por faixa etária, por Pólo, 
por terra indígena ou aldeia. Os atendimentos dispersaram-se amiudados e convulsionados 
pelas emergências. Isto levou a que, dentro de cada Pólo, fossem priorizados os investimentos 
e os atendimentos em favor dos que se mostraram mais organizados ou mais dependentes do 
assistencialismo anacrônico, ou os que estavam mais próximos das cidades e podiam 
demandar e exigir mais atenção e maiores e recursos. 

Este certamente não era o caso daqueles Cinta Larga residentes nas aldeias mais 
distantes dos Pólos de Aripuanã, Juína e Cacoal que, em todos os aspectos, foram os menos 
favorecidos tanto nos investimentos quanto nas prioridades de atendimento, se comparado ao 
que foi direcionado aos Suruí em Cacoal, aos Nambikwara em Vilhena e aos Rikbaktsa em 
Juína, Isso é verdade seja no tocante aos serviços de saneamento, ao custeio em combustível, 
às remoções e ao transporte, à alimentação, aos atendimentos do PSF, aos atendimentos 
odontológicos, aos serviços especializados, à infraestrutura fisica e aos recursos humanos. Se 
somarmos o total de recursos de infraestrutura, equipamentos e veículos, recursos humanos, 
capacitação, remoções, alimentação, limpeza e custeio de cada Pólo e dividirmos pelo 
numero de pacientes verificaremos, de maneira indubitável, que um paciente atendido em 
Aripuanã custa menos da metade do que um mesmo paciente atendido pelo Pólo de Cacoal. 

De maneira análoga, ocorrem desigualdades flagrantes dentro de uma mesma etnia, 
que resultaram em taxas de prevalência de cura diferentes entre os Pólos Base. Assim, um 
paciente Cinta Larga acometido por TB terá mais chance de cura se atendido em Cacoal ou 
em Juína do que se o for em Aripuanã, em razão da supressão dos recursos humanos e 
técnicos de saúde (médico, enfermeira e auxiliares) e da inexistência dos serviços de apoio. 
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Talvez o melhor indicador para se averiguar estas conclusões seja uma comparação 
entre as instalações e o saneamento em cada uma das 25 aldeias e 8 postos vistoriados pelo 
Inquérito Sanitário em 1998 e a situação atual de potabilidade da água dessas mesmas 
aldeias. Para dirimir as dúvidas e documentar melhor este quadro, realizei a coleta 
demonstrativa em 4 das 33 localidades, submetendo-as ao mesmo rigor e técnica dos exames 
anteriores, utilizando o mesmo laboratório da própria FUNASA Vejamos os resultados: 

TERRA INDIGENA AIDEIA 1998 2001 OBSERVACOES: 

PARQUEARIPUANA CAPNARA COL. TOTAIS: 1600 COL. TOTAIS: 630 A amostra de 1998 é do Rio 
(POEIRA) UFC/lOOML UFC/lOOML Capivara e a de 2001 é da 

cacimba de 2,4 m (sem água) COL. FECAIS: 600 COL. FECAIS: 400 instalada pela RJNASA em julho UFC/lOOML UFC/lOOML 2001 (ao invés do poço tubular 
previsto no planejamento 
2000/2001). A caixa d'água de 
1000 ljamaisencheu por falta de 
água, que depende de diesel para 
ser oonsumida. O líder Ricardo 
Cinta Larga (Poeira) acusa que os 
valores gastos nesta cacimba 
(incluindo motor Yamnar 7,5 hp) 
podem ler sido superiores ao 
poço tubular planejado e não 
executado, É possível que a água 
do Rio Capivara esteja em 
melhores condições que a da 
cacimba da fNS, que não fornece 
água para abastecer a aldeia. 

ARIPUANA BANANAL COL.TOTAIS: 620 COL. TOTAIS: Nesta aldeia aumentaram 11$ 
UFC/lOOML CONFLUENCIA bactérias totais e houve alguma 

COL.FECAIS: 1580 COL. FECAIS: redução de fecais devido as 
instalações de captação custeada UFC/lOOML 120/UFC/lOOML pelos próprios índios. 

ARIPUANA TAQUARAL COL. TOTAIS: 1420 COL. TOTAIS: A situação desta aldeia piorou 
UFC/lOOML CONFLUENCIA consideravelmente com diversos 

COL. FECAIS: O COL. FF.CAIS: 80 surtai de diarréia que 

UFC/lOOML UFC/lOOML interromperam até o calendário 
escolar, Os índios mesmo 
buscaram um perfurador de poços 
que não teve êxito devido a laje 
no local.É urgente a situação do 
T aquara1 que necessita de poço 
tubular (semiartesiano ). 

ARlPUANA FLOROO COL. TOTAIS: 1900 COL. TOTAIS: 40 O poço é o mesmo aberto pelos 
PRADO UFC/lOOML UFC/lOOML índios e não pela FUNASA. Foi 

COL. FECAIS: 900 COL. FECAIS: 35 feito a elevação e distribuição 
com recursos parciais da UFC/lOOML UFC/lOOML* FUNASA (o gerador é da 
comunidade) apesar da água 
permanecer contaminada e não 
potável. Neste local a FUNASA 
descumpriu o planejado e não 
implantou o poço tubular previsto 
argumentando que já havia gasto 
com o poço amazônico aberto 
com recursos dos Cinta Larga 
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Um fator comum nesses 4 locais é que a infraestrutura dessas melhorias sanitárias já 
existia antes de 1999 e, em sua maior parte, foi realizada com recursos próprios dos índios, 
quando também já era de responsabilidade da FUNASA os serviços de saneamento em terras 
indígenas. Portanto, fazem 10 anos que os Cinta Larga dessas localidades mais distantes 
aguardam pelos serviços de saneamento que a FUNASA adia ano após ano. Não parece haver 
falta de recursos, se não como explicar a abertura de um poço artesiano na aldeia do Pio em 
dezembro de 2001, na qual estão apenas 3 moradores permanentes? AI~ além do poço 
artesiano, elevação e distribuição, foram construídas lavanderias, chuveiros e uma casa de 
máquinas para abrigar outro motor gerador exclusivo para a água. 

SITUAÇÃO ATUAL 
Devo notar que todas essas informações que aqui se apresentam são de pleno 

conhecimento da FUNASA, da FUNAI e dos Cinta Larga. Em síntese, dizem respeito as 
necessidades reais para uma melhor qualidade no atendimento dos Cinta Larga, que 
representam cerca de 25% dos clientes do Programa de Saúde do DSEI- Vilhena. A falta de 
compreensão da gravidade dos dados apresentados e a ausência de providencias reparadoras 
em tempo hábil conduz a impasses graves, em prejuízo evidente da população Cinta Larga. 

Controle Social: As reuniões do Conselho de Saúde que deveriam implementar o 
controle social sobre as ações, o planejamento e os investimentos do Programa de Saúde 
reproduzem falhas intrínsecas ao modelo proposto. Os quatro Conselhos Locais foram 
desenhados como instâncias deliberativas, além das quais as decisões seriam remetidas ao 
Conselho Distrital. A maioria dos órgãos municipais, estaduais e federais não comparecem às 
reuniões, o que compromete o quórum necessário às deliberações. Os índios e algumas 
entidades que ainda participam das reuniões deliberam sobre ações que sequer são 
consideradas ou cumpridas nos planejamentos. Devo notar que ao longo de todo o ano de 
2001 o Conselho Distrital só foi convocado uma única vez, justamente para endossar o corte 
de recursos desejado pela FUNASA. 

As decisões significativas do Conselho são sistematicamente ignoradas e mesmo os 
planejamentos endossados pelas comunidades indígenas vêm sendo desconsiderados. Esta 
situação levou, por exemplo, ao pedido de renúncia de Almir Sumi, até então presidente do 
Conselho em Cacoal, por discordar da conduta da FUNASA que não cumpria as decisões do 
Conselho. Já o Conselho Distrital está há seis meses sem presidente. 

De modo geral. os Cinta Larga estão cada vez mais ausentes das decisões do 
Conselho, o que não deve ser interpretado como alheamento ou uma variante de "quem cala 
consente" ... Na verdade, eles mostram-se descrentes das instâncias deliberativas do Programa 
de Saúde, bem como continuam a despender recursos próprios para serviços de assistência à 
saúde que acham necessários. Neste período em que os investimentos da FUNASA 
minguaram, eles já custearam a construção de cinco enfermarias (João, Rio Seco, Capivara, 
Roosevelt e Cardoso), sete instalações para captação de água e dois poços tubulares em 
diversas aldeias (Bananal, Flor do Prado, Taquaral., Vinte e Um, Rio Seco, Jacinto e 
Furquim). 

Saneamento: O projeto de saneamento é o melhor exemplo. Justamente naquelas 11 
aldeias Cinta Larga do Pólo Base de Aripuanã e nas 9 do Pólo Base de Juína, as mais 
distantes e precárias, não foram realizados quaisquer dos serviços previstos no projeto de 
saneamento. Já nas 11 aldeias do Pólo Base de Cacoal, observa-se que a FUNASA não 
cumpriu nenhuma programação prévia, mas sob pressão das comunidades realizou certos 
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serviços até em aldeias que contavam com investimentos anteriores em poços amazônicos 
que forneciam água não potável. Um total de 5 aldeias obtiveram poços tubulares em 2001, 
mas nenhuma análise microbiológica de potabilidade foi executada pela FUNASA. Não 
foram construídas as redes de distribuição para as casas; não existem aterros e destinos 
adequados para o lixo nas aldeias e postos. No Roosevelt foram abertas mais de 15 fossas 
secas e privadas, que agora servem para a proliferação de vetores e mosquitos, causando 
insatisfação entre os moradores - até outubro de 2001 não havia mosquitos no local. Também 
nesta aldeia, exposta ao garimpo próximo, não existe filtro de água em nenhuma das casas, 
nem na enfermaria, apesar das aquisições em 2000. 

Casas de Saúde e tratamentos desiguais: Verifica-se que as comunidades indígenas de 
Vilhena e Cacoal exercem pressão contínua sobre a FUNASA, enquanto que as deliberações 
de Juína e Aripuanã são constantemente ignoradas. Talvez por isso a FUNASA tenha optado 
por suprimir os RH do Pólo Base de Aripuanã , mas não tratou até agora dos problemas que 
se acumulam na Casa de Saúde de Ríozinho, onde os doentes e acompanhantes misturam-se 
às pessoas e famílias em trânsito que ali buscam apenas abrigo e alimentação. Em Riozinho, 
embora a Casa de Saúde Indígena ofereça as piores condições de todo o DSEI para o 
tratamento de saúde dos pacientes, é o ponto de trânsito que mais consome recursos do 
Programa de Saúde, cerca de R$ 40.000,00 mensais para a alimentação de até 200 pessoas 
diariamente, das quais menos de 30 são pacientes em tratamento. Durante o ano de 2001 o 
Pólo Base de Aripuanã não consumiu sequer R$ 14.000,00 em alimentação de pacientes. 

Além de não oferecer condições de tratamento e recuperação dos pacientes, Riozinho 
constitui um ambiente facilitador de contaminação. Em fevereiro de 2002 Neguinha Cinta 
Larga, casada com Cassiano, convalescente de cirurgia cerebral, encontrava-se com o crânio 
aberto, exposta a contrair todo tipo de infecção por contaminação no alojamento, pois não 
estava internada nas enfermaria. 

Três crianças desnutridas de Aripuanã (Adenilton, Adonai e Anderson) sequer foram 
localizadas pelo serviço de saúde do Pólo Cacoal - estavam alojadas numa casa da periferia 
de Pimenta Bueno, uma cidade próxima, depois de três internações sucessivas em hospitais 
particulares. Andersen Cinta Larga, de dois anos e meio e 6, 7 quilos, com situação vacinai 
atrasada, contraiu TB através do contágio promíscuo com pacientes contaminados. 
Consultado pelo Dr Hideo, médico demissionário de Aripuanã e Juína, está agora em 
tratamento em Jufna. Adenilton, 5 anos, tem retardo e comprometimento neurológico por 
desnutrição , não anda, nem fala. Adonai passou de supemutrido à desnutrido em quatro 
meses de garimpo e agora é vitima de infecções repetidas. 

Maria Cinta Larga ( casada com o Joaquim Ventinha) vai diariamente buscar a 
medicação controlada dos dois filhos epiléticos (pacientes crônicos), porque não há 
enfermaria para abrigá-los e proceder à fisioterapia e suporte na unidade de saúde de Cacoal. 

Valmir Cinta Larga, dois anos e meio, 7 quilos, desnutrido m, residente em Riozinho, 
veio a óbito no início de 2001 - o fato causa estranheza, uma vez que, segundo os dados 
apresentados para o Pólo Cacoal referentes a 2000, não havia casos de desnutrição 
computados. Só entre janeiro e fevereiro de 2002, a desnutrição respondeu por dois dos três 
óbitos infantis Cinta Larga registrados, todos originados nas aldeias da região do garimpo 
( dois do Tenente Marques e um do Quatorze de Abril). 

O chefe da Casa de Saúde reclama da baixa resolutividade do PSF, pois segundo ele 
muitos dos indivíduos que lotam a unidade de Riozinho buscam tratamento de verminose e 
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vitaminas, os quais poderiam ser realizados coletivamente nas aldeias com os AIS. A elevada 
demanda a Riozinho impede que se dê preferência e atenção adequada aos casos mais graves. 

Por outro lado, a construção da Casa de Saúde de Aripuanã, imprescindível para o 
atendimento à saúde indígena, está paralisada desde outubro de 2001, devido uma 
determinação da Coordenação Regional da FUNASA em Rondônia de não concluir o projeto 
arquitetônico, desconsiderando assim as próprias normas e planos da FUNASA, do 
Ministério da Saúde, do SUS, da Vigilância Sanitária, do CREA e da Prefeitura de Aripuanã, 
bem como a programação para os anos 2000 e 2001 do DSEI-Vilhena. Todo o material de 
construção já foi comprado, mas o saldo existente é insuficiente para o acabamento da Casa 
de Saúde. No entanto, o que é gasto em aluguel poderia ser revertido para a conclusão da 
obra. Em fevereiro de 2002, quando o Pólo Base de Aripuanã e a Casa de Saúde Indígena 
tiveram seus recursos humanos suprimidos, a coordenadora passou a levar paliativamente os 
pacientes em tratamento para dormir em sua casa onde poderia ministrar a medicação 
noturna. 

No Pólo Base de Juína, onde estão cadastrados 1.300 pacientes, pretende-se construir 
a CSI a partir do mesmo projeto de engenharia e arquitetura da Casa de Aripuanã. Resta a 
dúvida de saber se, da mesma maneira, não vão mudar de idéia e abandonar a obra 
inacabada ... 

RECOMENDAÇÕES 

Temos portanto a concluir que o conjunto dos indicadores de saúde dos Cinta Larga, 
que se mostram negativos, poderiam ser revertidos caso tratados com as mesmas ordens de 
prioridade e a magnitude necessárias com as quais são atendidos os demais agravos e etnias 
do DSEI-Vilhena. Torna-se indispensável, por conseguinte, adotar um estilo diverso de 
planejamento, que incorpore os dados primários, secundários e terciários disponíveis e 
direcione o modelo de atenção à saúde indígena de acordo com os perfis epidemiológicos ali 
prevalentes. 

Parece aconselhável, diante do quadro atual, a implementação de um Projeto de Saúde 
Integral dos Cinta Larga, organizado em três Pólos (Cacoal, Juína e Aripuanã) e coordenado 
por uma única equipe, de modo a garantir a execução plena e a conexão entre as ações 
voltadas à infraestrutura, à assistência preventiva e curativa e à formação e capacitação 
supervisionada dos AIS, dando prioridade aos locais mais desassistidos ou em condições 
precárias. 

Em linhas gerais, gostaria de apresentar as seguintes recomendações para subsidiar os 
encaminhamentos do Ministério Público Federal no presente caso: 

1. A salvaguarda dos direitos dos Cinta Larga a uma assistência à saúde de qualidade, 
integral e diferenciada e subordinada diretamente ao Ministro da Saúde e não a órgãos 
vinculados. Temos aqui os mesmos índios e sobreviventes Cinta Larga que buscaram 
o Ministério Público Federal e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
do Ministério da Justiça, sob risco de vida e de violências, para efetivar a retirada dos 
garimpeiros invasores de suas terras, a garantia de proteção e integridade de vida e a 
articulação de um Programa de Desenvolvimento Integrado de curto, médio e longo 
prazo que possa reverter os maus índices de desenvolvimento humano e garanta a 
sustentabilidade e o futuro das novas gerações, através do direcionamento prioritário 
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dos recursos públicos já disponíveis em vários órgãos e ministérios e a aplicação dos 
recursos provenientes de exploração sustentável de recursos naturais. 

2. O requerimento e determinação para que a FUNASA apresente os dados específicos, 
de cunho técnico e financeiro, acerca das ações de infraestrutura e saneamento, de 
custeio da assistência de saúde, de equipamentos e insumos e de recursos humanos 
por etnia, por aldeia, por Pólo Base e por atividade nos anos de 2000, 2001 e 2002. 

3. O requerimento à FUNASA, com urgência, das informações cadastrais do SIASI, dos 
boletins de ocorrência e atendimentos mensais e anuais de cada Pólo (2000, 2001 e 
2002) e de todas as informações de situação vacinai (2000/2002), mesmo que não 
consolidados em mapa, com os quais se possa estruturar os dados e índices 
específicos de toda a população Cinta Larga e evitar os equívocos causados pelos 
dados brutos apenas por Pólo Base, tal qual foram apresentados na reunião do 
Conselho Distrital aos índios, FUNAI e FUNASA em novembro de 2001. 

4. A consolidação do Perfil Epidemiológico dos Agravos que acometem os Cinta Larga, 
para que sirva como base para elaborar todas as estratégias de planejamento, a 
execução de ações emergenciais, de infraestrutura, de capacitação continuada, de 
atendimento do PSF e das referencias nos PB's Cacoal, Juína e Aripuanã. 

5. A dotação de recursos suficientes para reverter os indicadores negativos de 
desenvolvimento, pautando-se pelo cumprimento de agenda prioritária de 
atendimento à população Cinta Larga naquelas aldeias mais precárias e distantes, 
dentro da programação 2002 do DSEI-Vilhena, e especificando as ações do Programa 
de Saúde por etnia e não por Pólo Base. 

6. A elaboração e implementação de um Projeto de Saúde Integral dos Cinta Larga, 
coordenado por uma Equipe Multidisciplinar específica para atender os Cinta Larga, 
assegurando a contratação de 1 medico, 1 antropólogo/indigenista, 3 enfermeiros, 1 
odontólogo, 6 auxiliares em aldeia (Flor do Prado/Mineiro, Cachoeirinha, Taquaral, 
Roosevelt/Quatorze de Abril, João/Tenente Marques e Capivara/Eugenia), 4 
auxiliares para os profissionais (médico, enfermeiras, odontólogo) e programa de 
vacinação e 2 motoristas; e a aquisição de 2 veículos e equipamentos para o 
atendimento em área. Tal Equipe Multidisplinar, que poderá estar sediada em um dos 
Pólos ou aldeias, percorrerá todas as 33 localidades seis vezes por ano. Todo o suporte 
logístico, rede de frios, salas de vacina, referência e remoções será assegurado pelos 
Pólos Base de Cacoal, Juína e Aripuanã, com condições suficientes de RH 
(enfermeiro, auxiliares, limpeza, cozinha, medicamentos), instalações e equipamentos 
para recepcionar, referenciar e contrareferenciar cada um dos pacientes encaminhados 
pelo Projeto de Saúde Integral dos Cinta Larga. 

7. A implantação do Programa de Saneamento Integral nas 33 localidades, de acordo 
com os resultados do Inquérito Sanitário dos Cinta Larga realizado em 1998, 
incluindo captação de dejetos, destino de águas paradas e do lixo não degradável. 
Deve-se complementar e dar continuidade à capacitação dos Agentes de Saneamento 
para que possam apoiar a manutenção dos equipamentos e instalações nas aldeias. 

8. A manutenção dos recursos humanos para a referência e a Casa de Saúde Indígena de 
Aripuanã, no mínimo de 1 enfermeira, 5 auxiliares de enfermagem, 2 auxiliares de 
limpeza e 2 cozinheiras, 1 motorista, além da coordenadora do Pólo Base e 1 técnico 
administrativo. Os pacientes referenciados pelo PSF serão encaminhados à rede 
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hospitalar local e supervisionados pela enfermeira, a qual poderá e deverá solicitar a 
avaliação do médico do Projeto de Saúde Cinta Larga quando necessário. 

9. A conclusão da obra da Casa de Saúde Indígena em Aripuanã, conforme projeto 
aprovado pela Vigilância Sanitária de MT, enquanto unidade de atendimento a saúde 
integral das populações indígenas. O Pólo Base de Aripuanã funcionará no mezanino 
da CSI, conforme previsto no projeto original. O terreno da CSI Aripuanã poderá 
abrigar algumas instalações de suporte aos profissionais à serviço e guarda de material 
doPSF. 

10. O cadastramento da Casa de Saúde Indígena de Aripuanã ao Sistema SUS, para fins 
de custeio e manutenção dos serviços básicos de saúde. 

11. A capacitação e formação continuada dos AJS Cinta Larga, com reforço de 
alfabetização, aprendizado de matemática e educação formal, para que possam 
almejar a qualificação profissional, em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Educação para a aplicação de provas especiais a pedido dos alunos. 

12. A atribuição de prioridade máxima, dentro do planejamento do DSEI-Vilhena, à 
elaboração e execução do Projeto de Saúde Cinta Larga, garantindo-lhe as condições 
institucionais e a constituição da Equipe Multidisciplinar específica para os Cinta 
Larga, buscando responder de imediato à totalidade dos atendimentos e à completa 
cobertura vacinai. 

Brasília, fevereiro de 2002 
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