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1. Antecedentes e objetivos. 

Desde abril de 1991, a Fundaç~o Mata Virgem do Brasil 

desenvolve o chamado Projeto Mer·cúrio, qu e atingiu até o 

presente as aldeias Kayapó Gorotire. e Dj Ltdj etek tire, 

incluindo como objeto de investigaç~o/intervenç~o n~o só as 

correspondentes populaçôes ind.1.genas, mas amostras de 

garimpeir-os da área e r-.ibeirinhos do Rio Fresco .. Embora a 

motivaç~o básica tenha sido relacionada à degr-adaçlo e 

recuperaç~o ambientais envolvidas, esta primeira fase tem se 

voltado precipuamente para aspectos epidemiol6gicos, 

clinicos~ dosimétricos e genotóxicos decorrentes dos agravos 

à Saúde provocados pelo emprego do mercúrio nas atividades 

de extraç~o do ouro ai adotado, tendo sido examinados 

diretamente número superior a 500 de pessoas (Relat6r-ios 

técnicos detalhados têm noticiado os passos sucessivos do 

referido processo). 

De fato, tal tendência foi intensamente reforçada pela 

inserç~o da p;arti ci paç~o da Mata Virgem Japonesa que ~ ao 

passar a f Ln an c í.ar: o projeto d~?sde meados do ano passado, 

considerou o componente assistencial aos individues sob 

risco como prioridade básica. Em decorrência, a proposta de 

trabalho enviada a essa institL1iç~o passou a contemplar- a 

atenç~o à Saúde com mais d a metade dos recursos recebidos 

(USS 50.000~00 no total). 

Nesse conte:{to, previu-se, nos respectivos 

planejamentos e orçamento, o deslocamento de um dos 

componentes da equipe ao Jap~o, par-a travar contato direto 



com a realidade social, nosogràf ica e ter-ap<l~uti c:a das 
_, ., 

vitimas da Doença de Minamata, contraida após a ocor-r-ência 
1 

dos episódios epidémicos locais de triste memória, em que 

pelo menos duas mil pessoas pagaré."lm com o pr6pr-io corpo o 

õnus da agressâo ambiental causada pelo mercúrio org8nico. 

Contatos adicionais havidos pesso~lmente com japoneses 

E')nvolvidos com a qLtestâo vieri:,m permitir maior solidez na 

projeç~o realizada. Com efeito, a vinda da Sra. Mie Asaoka à 

sede da F.M.V. em Brasilia, D.F. e sua reuni~o com o Diretor 

Executivo da Fundaç~o, Luis Carlos Pinagé, com o coordenador 

do Projeto brasileiro, Prof. Dr. AgLlinaldo Gonçalves e 

com í.qo em nosso Laboratório de Genética Médica na 

Univer-sidade de Bra.silic:,, c:onstituiram destacado elemento de 

facilitaç~o para apresentaçâo de nosso Projeto no resp~ctivo 

Seminàrio, promovido dur-ante a EC0/92, oportunidade em que 

também se estabeleceram entendimentos iniciais com a Sra. 

Kenko Minami, da Rain Forest Foundation do Jap~o. 

2. Operacionalizaç~o e implementaç~o. 

A oportunidade para a realizaç~o da referida via4em se 

deu em fevereiro p.p., quando, com recursos pessoais meus, 

fui à Austrália apresentar os primeiros resultados do 

Projeto referentes à genoto:dc:idade do mercúrio, junto ao 

Congresso Internacional de Mutag@nese Ambiental. 

Foi possivel, ent~o proceder a interrupç•o no trajeto 

de volta e permanecer- dur-ante cinco dias ( de 4 a 9 de 

março), vivenciando intemsamente as situaçôes 
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c:i r cun s t.ãn c:ias que se buscavam. Nesse sentido o ane>:o l. 

r-elaciona as pessoas (e r-espec:tivas funçôes e instituiçôes) 

com quem convivi destac:adamente nesse periodo t~o curto e 

produtivo. 

Deste modo, n•o só dialoguei diretamente com doentes, 

·familiares e militantes, como também conheci museus 

espec.i. f i c:os, iclen ti fiquei movimentos comunitários de 

r-eabilitaç~c, fui a hospitais especializados e ouvi relatos 

de experiências de outros colegas, entre os quais 

geneticistas, epidemiologistas, clinicos e neurologistas. 
/', 

3. Avaliaç~o e tendências. 

Além destes ganhos técnicos imediatos, avalio que a . -,~~ 

maior contr-ibL1iç~o ocorrida nesta viagem foi o 

estabelecimento de bases consiste 1, tes para trabalhos 

colaborativos subsequentes. ~ de se destacar, nessa diraç~o, 

já de pronto a ades~o colhida de parte do Prof. Harada para 

vir conhecer nosso Projeto, nossos procedimentos e as 

pessoas e realid.::,des com que trabalhamos. Indicativamente, 

ele sugeriu jà o próximo rnes de julho como periodo provavel. 

Aguardamos com satisfaç~o esse reencontro, dado sabermos que 

ser à muito pr-odu tj. VC), sb em tremas terapéuticos 

especificas (pois o compromisso é que possamos nessa época 

iniciar a aplicaçâo do esquema medicamentoso jà testado no 

Jap~o), mas sobretudo quanto a prespectivas mais amplas pois 

que nossas previs~es apontam para estarmos chegando, então, 

a outros garimpes sediados em reservas indigenas. Amigos da 



Rain Forest Japonesa já enviaram fax confirmando a decis~o 

do Prof. Harad,'3.. 
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4. Custos e gastos. l 

Como já referido, a) este treinamento terapêutico, no 

pelos pl""óprios japoneses no Projeto original, b) SLIB 
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caso de nivel internacional, jé estava previsto e aprovado 

realizaç~o apendicularmente outra viagem, permiti ui 
Sl·:ecuta-lo com custos baixos, pois estes se ,.-eferem apenas 

aos gastos locais havidos no Jap~o. 

Estes atingiram exatos três mil dolares. Entreguei-os 

à colega da Rain Forest Japonesa e constatei que f o r-am 

ccn aum í.cíoss na sua integral idade com meus deslocamentos e 

estadia. Evidentemente n~o pudemos colher respectivos 

recibos, mas, pelo presente, expresso meu depoimento pessoal 
., ., 

nesse sentido. Ademais, como tive que adianta-los, concluo 

por expressar que aguardo respectivo ressarcimento. 
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Anexo 1: Relaç~o de pessoas ( e respectivas funç~es e 
instituiç~es ) contactadas direia~ente no-~apao. 

Tadashi Fujino MD, PhD 
Director of Minamata Kyoritsu Hospital Minamata 

Tsuginori Hamamoto 
Solidarity Network Asia and Minamata - Prefeitura de 
Kumamoto - Minamata City 

Tadashi Fujisaki DMSc 
Dep. of Basic Medical Science the National Institute for 
Minamata Disease - Prefeitura de Kumamoto - Minamata City 

Prof. Dr. Masazumi Harada MD~ PhD 
Dept. of Epidemiology Institute of Molecular Embryology and 
Genetics - Kumamoto University - School of Medicine Kumamoto 
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