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RESUMO 

Ao se proceder à caracterização das informações referentes .aos Kc:1ya,pó:_ . .,. 

Corotlre .e Djutjje\ikltin:i.J::lo .. Suldo.Estado cb P;a~, .nes~.-~u~~:º?-~rvam-se índfclos de certa 

"reslsténc!a demográfica à moder nldade" ~ apesar das dificuldades sucessivas que 

vão enfrentando, ainda conseguem manter-se numericamente estáveis e ate em 

discreta é:1scensão. A partir do contexto assim delineado ( 1), vem-se procedendo 

a ampla investigação colaborativa em que se procuram -ídentlflcar evidências do 

r 
r , 

impacto à saúde desse grupamento indígena decorrentes da mais recente das 

ameaças aí introduzidas: a intoxicação por mercúrio ,_çi~yJ~o ,, ªº-·· _emprego_ do metal 

no extr-atlvisrno local do ouro ( 11). A presente comunicação relata a experiência 

exploratória de estudo-piloto realizado a respeito ( l 11), bem como anuncia tendên 

cias que vão se observando nos resultados obtidos do material da expedição final 

em que, montados "in loco" laboratórios de dosimetria e citogenética, · ;· foram 

amostradas 34,5 pessoas sob risco, das quais se estudam valores em sangue, urina 

e cabelo, resultando, ao fina!, a composição de acervo superior a mais de mil do 

r 

simetrias, ainda em fase de processamento (IV). Os dados assim colhidos e quantl 

ficados remetem à abordagem da polêmica e perversa questão da exploração da na 

tureza e da preservação do ambiente na Amazônia, particularmente em relação aos 

grupos estudados. situação em que, a exemplo do ocorrido com o episódio da 

Baia de Minamata, a ação do Estado e dos grupos economicamente poderosos pr~ 

cisa ser mantida sob vigorosa vigilância, destacando-se, nesse quadro, as iniciati 

vas dos diferentes segmentos da sociedade civi 1, particularmente, das 

çÕes não governamentais (V). 

organiz~ 
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1 - OS KAYAPÓ 

"Existem hoje no Brasil aproximadamente 250.000 Índios, distribuídos em 

cerca de 200 grupos étnicos, que habitam áreas ecológicas diversas em todo o 

território nacional ( ... ). Estima-se entre 2 e 5 milhões de Índios a população na 

tiva em 1500, quando os portugueses chegara~ ao Brasil. A maioria desses povos 

desapareceu. Nos Últimos vinte anos, no entanto, a população indígena global tem 

aumentado" ( USP, 1991). Este é um fato constatado por vários estudiosos do 

assunto. GOMES ( 1988) observa, surpreendentemente, a possível reversão históri 

ca dessa demografia. Na sua perspectiva, "seria impiedoso até valorizar demasiado 

o termo sobrevivência para um quadro histórico onde 95% de uma totalidade popu 

lacional desapareceu num período de menos de 500 anos", 

Estudando determinado recorte da questão, LU KESCH ( 1976) dedicou-se 

ao grupo .Kayapó-Çorotlre, localizado no sul do Pará, às margens do Rio Fresco, 

afluente do Xingu: comprovou ele aí que os indígenas continuavam vivendo suas 

tradições apesar do~ avanços ocorridos no sentido oposto. Nesse aspecto, N IMUEN 

DAJ Ú (1954) bavlapontuado acontecimentos que marcaram tais confrontos. MOREIRA NE 

TO ( 1959), ao buscar fundamentação para a proposta de uma política indigenista 

"mais eficiente". relata as condições de vida e as expectativas de sobrevivência 

dessas comunidades, inclusive dificuldades "para resistir epidemias y otros pr~ 

cessos de desintegración física y socio-cultural ... 11 ( Boletim I ndigenista, 1960). 

No dizer de BAN NER ( 1961), "as várias hordas que constituem a tribo Kayapo 

estão abandonando as hostilidades e aprendendo a dedicar-se à produção de borra 

cha, castanha e outros produtos da região11• Dl N IS (1962) evidencia aspectos da 

organização social e das mudanças "aculturatlvas ". 

De fato, não são de todo escassos os -~is~ros so~re ~~se grupo tripai- . especi 

ficamente, e existe uma explicação para este dado: na década de 60, amplo pr~ 

grama de pesquisa desenvolvido pelo Havard Central - Brazi I Research Project pri_··-. 

vileqiou o estudo .de sociedades _pertencentes .ao. tronco linguisti~ ~~,- §f'ltr~_esta2 _.os-, Gor9.t_!_., .. 
- ·- 1"" 

re.: O objetivo do projeto consistia em "es tabelecer um modelo explicativo que 

possibilitasse esclarecer as relações cruciais e os princípios de organização do 



- 4 - 

sistema social destes grupos11 (VI DAL, 1977). Nesse sentido, DREYFUS (1963) carac 

terizou de modo abrangente sua forma de vida e TURNER (1966) descreveu, entre as 

principais atividades exercidas, a horticultura, a caça e a pesca. 

De todo modo, convém registrar uma alteração expressiva no comportamen 

to dos Gorotire, a sedentarização compulsória, fixando-se a aldeia no mesmo sítio, 

desde os. a.nos 40. 

Um dado novo, mais recentemente, veio acrescentar-se a esse contexto: em 

13/03/81, a Fundação Nacional do Índio - FUNAl-e DOCEGEO (BRASIL, 1988) ceie 

braram convênio de exploração garimpeira em terras dos Gorotire, cabendo indeniza 

câo de 1% para os Índios pela ocupação da reserva. Em março de 1985 (BRASIL,1985), 

eles expulsam os mineradores e impõem, como condição para reinicio do extrativismo, 

a demarcação da região e o aumento da taxa sobre a produção do ouro para 5%. Em 

maio do mesmo ano, firma-se respectivo acordo e a área reivindicada é declarada co 

mo de ocupação Kayapó. 

AÍ se iniciou um período particularmente expressivo da evolução do grupo 

considerado. A possibilidade do garimpo atrai e manipula os Índios pelo poder mágico 

do dinheiro, do que se pode comprar com ele: a partir do ouro extraido das terras 

dos Gorotire, entre outras iniciativas, já se adquiriram dois aviões que geraram mob_!_ 

lidade aos Kayapó para maiores deslocamentos políticos e econômicos. 

As demais consequências deste processo, no entanto, também se fazem sen 

tir desde pronto. DAVIS (1978), ao resgatar a história econômica da bacia amazônica, 

pontua efeitos da exploração mineral sobre os Índios e seu ambiente, resultando alar 

mante o panorama por ele prescrutado, em relação à violência, à integridade do meio 

ambiente, à cultura das populações humanas locais e à biologia de animais e vegetais. 

li) INVESTIGAÇÃO DE INTOXICAÇÃO POR MERCÚRIO 

A partir do contexto assim delineado, executa-se ampla investigação 

ratÓria em que se procuraram identificar evidências do impacto à saúde dessa 

expl~ 
- naçao 

indígena decorrentes da mais recente das ameaças aí introduzidas: a intoxicação 

mercúrio devido ao emprego do metal no extrativismo do ouro. 

Decidiu, assim, o Laboratório de Genética Médica do Instituto de Ciências 

por 

Biológicas da Universidade de BrasÍlia concentrar as gestões de sua linha de pesquisa 

sobre Mutagênese Ambiental em ação colaborativa com investigadores de diferentes 
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instituições, com suporte da Fundação Mata Virgem, destinada à dosimetria e genotE_ 

xidade do mercúrio em Índios e garimpeiros da reserva Gorotire. 

Operacionalmente, tal finalidade se expressa como a busca do dimensiona 

mento da exposição profissional e ambiental ao uso do mercúrio no garimpo em tais 

áreas como um problema de saúde pública, este identificado segundo critérios corren 

tes (v.g. GONÇALVES, 1987). Vale dizer, portanto, as principais etapas visualiza 

das no longo termo implicam, sucessivamente, em: i) realização de diagnóstico de si 

tuacào: ii) formulação de bases para política de ação setorial; iii) proposição de mod~ 

los de intervenção para redução e controle de riscos. Complementarmente, no dizer 

de RABELLO-GAY et a[, 1991, "a análise dos possíveis efeitos adversos de uma subs 

tância sobre o homem não esgota seu significado toxicológico, pois é preciso também 

salvaguardar as espécies vegetais e animais. 11 

Ili) O ESTUDO PILOTO (*) 

Preliminarmente à expedição definitiva, efetivou-se viagem-piloto aos locais 

identificados para estudo, oportunidade em que se pode alocar amostra de 41 pessoas, 

distribuídas conforme apresentação na tabela 1. É de se destacar aí o predomínio in 

tencionai do seguimento de gestantes, procedido face à recomendação de grupo de 

especialistas da Organização Mundial de Saúde quanto à prioridade de estudos sobre 

o hidrargirismo, a nível do coletivo, no referido estrato (WHO, 1976). 

Em tais pessoas, segundo padronização a ser referida das técnicas adota 

das, procedeu-se de acordo com desenho em duplo cego, executado da seguinte fo.!:_ 

ma: as amostras colhidas, de cabelo e de esfregaços de mucosa oral, receberam mes 

ma numeração, em ordem crescente por sequência de coleta, independente de sua ori 

gem segundo grupo de amostras: a seguir, através de randomlzacào . por -sorteio 

simples sem reposição, efetivou-se segunda 
~ mensuraçao, de 

(*) Além de quatro de nós (I.F.; A.G.; O.S.·e I.B.), contou-se igualmente, nesta 

etapa de campo, com a participação da Profâ , Ana Amélia Boischio, da Universidade 

Federal de Rondônia. 
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sorte a cada unidade observacional ser identificada pelo par de 

resultante, cuja codificação permaneceu conhecida por dois de nós (A. G. 

, 
numero 

e 

A. A. B.) e desconhecida pelos demais, que procediam às análises laboratoriais, 

fase ao cabo da qual, ocorreu a reidentificação dos espécimens trabalhados (A. G. 

e Y.M.C.). 

A listagem 1 apresenta os valores dosimétricos (em ordem crescente) e 

de frequência de micronÚcleos em garimpeiros e controles estudados e a · listagem 

2, em [ndlos , segundo sexo e condição pessoal. A listagem 3 identifica os valo 

res de mercúrio considerados elevados, em Hg total e orgânico, segundo gru 

pos de alocação, destacando-se que, entre as grávidas, se encontram não =só .» se~ 

:do valor mais elevado· (18,3 ppm), como também os percentuais expressivamente mais 

altos da forma metilada, i. e , , aquela decorrente da ingestão. 

Distribuindo-lhes a frequência obtida (tabela 2), nota-se prevalência de 

Hg elevado entre os lndlvfduos expostos a risco, de 6/36 ( 16, 66%) com composição 

aproximadamer.rte homogênea nos três es:tratos considerados (garimpeiros, rndios 

Gorotire e Kikretum, -corn respectivamente ·. 16,66%; 15,38% e 18,18%); no entan 

to, quando se observa a frequência de gestantes entre os valores elevados. re 

suita 2 em 6, o que . corresponde _a_ 33,33%.- 

Em síntese , os resultados apontados, em que pesem as possfveís limita 

çÕes vigentes em relação à representatividade e volume dos mesmos, apontam no 

sentido de que: O grupo de [ndlas gestantes, não obstante não estarem estas ex 

postas diretamente ao vapor de mercúrio, apresenta: o: s:g:u~do_I_llaior valor registrado 

de mercúrio 'no cabelo f1J3,,3 ppllJJ;; ii) a maior frequência entre os grupos com valo ,, 
res elevados (33,33%) ~ iii) elevadas relações -Hq orgânico I Hg total (87,4 e 

83,6%). 

O material iconográfico recolhido, parcialmente apresentado a seguir, 

compõe-se de vários conjuntos de situações. O primeiro refere-se ao ambiente lo 

cal degradado pela atividade extrativista adotada (fig. 1); as figuras 2 e 3 apon 

tam para recortes da vida diárias dos Gorotires, envolvendo diferentes manifesta 

çÕes culturais que exercitam; relações familiares que praticam e corpos que vivem, 

enquanto a figura 4 se refere a cena da vida Kikretum. 
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IV - TENDÊNCIAS OBSERVADAS 

Definiram-se como áreas de estudo as aldeias Gorotire e Kikretum e o 

garimpo "Maria Bonita", ter rltór-lo .da primeira, todas localizadas na referida re 

gião do Estado do Pará, envolvendo-se amostra ( *) de 435 pessoas, entre garim 

pei ros e Índios de ambos os grupos e variadas faixas etárias. As tabelas de IV-1 

a IV-4 apresentam síntese quantitativa das informações resultantes a respeito. 

A sede operacional dos trabalhos foi alocada entre os Gorotire, na 

área conhecida como "enfermarIa". por aí se acharem instalados os equipamentos 

existentes de saúde: a distribuição de medicamentos e microscópio para exame 

de gota espessa. Em tais acomodações e em caminhão, adaptado para unidade labora 

torial móvel, instalaram-se: i) seção de identificação dos indivíduos amostrados(**); . .. . . 

ii) sala de exames clínicos(*), iii) área de coleta e centrifugação de urina; IV) la 

boratório de dosimetria; V) laboratório de cultura de citogenética, com local para 

colheita de sangue, cabelo e raspado de mucosa oral ( para contagem de frequência 

relativa de micronÚcleos de células es,foliativas), de acordo com procedimentos p~ 

dronizados já relatados anteriormente ern outro projeto referido do Çrupo ( FER 
-r 

RARI et ai, 1991). Nesse sentido, o quadro 1 apresenta as respectivas informa 

çÕes metodológicas consideradas relevantes e o quadro 2, as correspondentes 

coordenadas básicas segundo material biológico estudado. 

Como se observa tanto pelo número de especlmens quanto pela extensão 

de procedimentos executados em condições de campo bastante adversas, obteve-se 

composição de volumoso e inédito acervo a caracterizar quantitativamente a que~ 

tão estudada. Embora as mais de mil dosimetrias ainda se encontrem em fase de 

processamento exploratório, tendencialmente, algumas indicações podem s~r. regi~J.:. 

tradas: 

(*) Procedimento empreendido por integrantes da Unidade de Saúde e Meio Am 

biente da Escola Paulista de Medicina (serviço do Prof. Roberto Baruzzi). 
(**) Procedimento implementado pelas profissionais Sandra Machado, do Instituto 

de Etnobiologia da Amazônia, Mª Jesus Soares de Oliveira e Judite Mª Pedrosa 
Gomes, funcionárias da Fundação Nacional do Índio - FUNAI - ADR/ Redenção 
(PA). 
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1) Nossos valores de mercúrio no sangue certamente comportam subest] 

mações. De fato, apesar dos cuidados referidos, as condições de trabalho foram 

as mencionadas, de modo que algum nível de hemÓlise acabou por ocorrer, fato 

que impediu a medida do metal ligado a hemoglobina; 

2) Parecem estar se mantendo as proporções de valores dosimétricos en 

contrados no estudo-piloto. Em outros termos, aproximativamente, em cada três 

pessoas de maior risco, uma está contaminada pelo metal em níveis considerados 

elevados, afastando-se, assim, dos fatos desvelados pelas pesquisas anteriores 

procedidas na Região (mencionadas no quadro ~,); 

3) Tais indivíduos não apresentaram, na sua integralidade, manifesta 

çÕes clínicas detectadas nas condições de campo. De fato, está sendo gestionado 

um programa médico de retaguarda baseado em três níveis sucessivos de complexJ_ 

dade e complementalidade: questões mais gerais de saúde se destinando aos recu.!:_ 

sos locais de atenção; suspeitos de hidrargirismo, com locomoção assegurada ao 

Hospital Universitário de BrasÍlia e afetados por patologias clínicas e ci rurgicas, 

referenciados e encaminhados aos vários serviços especializados do Hospital são 

Paulo, SP. Nesse contexto, não nos foi referida nenhuma pessoa na segunda das 

condições mencionadas, estando sendo destinada a. capacidade aí instalada para 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos em gestantes, parturientes e neo-natos 

da área de influência do projeto;· 

4) Em decorrência, o Grupo, através de discussões sucessivas, está se 

tornando vivamente interessado em aver-Iquar procedlmentoaalter-natívos de triagem 

clinica. Neste sentido, tem-se aproximado do Inquérito de Morbidade Referida, 

técnica de coleta de dados clÍnico-epidemiolÓgicos de interesse para organização 

e prospecção de atenção à saúde aplicada em âmbito internacional por estudo 

colaborativo da Organização Mundial de Saúde (KOHN & WHITE; 1976), em que 

informaçÕes : sobre morbidade são colhidas verbalmente dos sujeitos estudados sem 

mediação SêTiiol~ica e que_já __ conta com _inte~~nte valid~ em nosso meio {CARVALHE.!_ 
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RO et ai, 1982 e CORREA FQ, 1983), e com expressiva adequação comprovada 

em situações de agravos ocupacionais expressos por slntomatoloq!a específica 

(GHIROTTO, 1992). 

5) No âmbito das variações dosimétricas observadas, confirma-se o 

registrado anteriormente na literatura técnica pertinente no que se refere a - nao 

paralelismo entre os valores obtidos em cabelo, sangue e urina. 

6) Uma vez consolidadas todas as informações colhidas, visuali;a-se, 

como próximo passo, a realização de uma investigação epidemiológica, dosimétrica 

e genotóxica ampliadaniente em ·índios e garimpeiros em diferentes reservas brasi 

lei ras, recorrendo-se mesmo a fomentos internacionais, de modo a que as ge~, 

tões acima expressadas possam ser estendidas e aprofundadas em torno de dois 

eixos principais: 

i) 'Empenho e clareza na formulação dos objetivos e procedimentos de 

caracterização da Doença de Minamata no Brasil, sobretudo em suas manifesta 

çÕes gestaci ona is; 

ii) Problematização do alcance técnico e das repercussões sociais das 

informações disponíveis sobre o agravo, junto a intelectuais, governantes e socie 

dade civil em seus, múltiplos segmentos. 
, 1 

V} IMPLICAÇÕES E PERSPECTIVAS- 

Com efeito, o Último dos aspectos mencionados constitui-se numa das 

mais, senão a maior, das lições .apreendidas em todos os episódios anteriormente 

conhecidos de contaminação ambiental pelo mercúrio. No Iraque, no Canadá, na 

Tailândia, na Itália, nos Estados Unidos e em qualquer outro dos locais em que 

ocorreu sob forma epldemlca , as consequências e repercussões não tomaram a p~ 

pulaçào tão despreparada face a episódio assim gravoso como o observado no Ja 
1· 

pão, a ·ponto de a contrmlnação mercurial passar a ser conhecida desde · entâo 
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pelo homônimo da baia onde os fatos se deram (HARADA, 1975) .. _ NOMURA (1968), ~ 

de fato, refere que, em 1953, pessoas das aldeias dessa região passaram a apr~ 

sentar progressivo torpor nos dedos e frequentemente em lingua e boca, além de 

marcha atáxica, seguidos de disartria, disfagia, surdez e constrlccào do campo 

visual. Durante o período de sete anos entre dezembro de 1953 e outubro de 

1960, 111 casos foram notificados à vigilância epidemiológica local. O total de evo 

luçÕes fatais foi 41, correspondendo a coeficiente de letalidade de 36, 90%, ate a 

data da avaliação ( dezembro de 1965). Ademais, um ano após o grande surto, co~ 

tigente não desprezível de crianças nasceu com paralisia cerebral em tais localida 

des; investigadas, foram identificadas como vitimas da mesma doença, adquirida 

pré-natalmente, embora a mãe não a tenha apresentado. Revelou-se bem mais gr! 

ve que a forma adulta, pois suas vitimas geralmente exibem alteração significativa 

do nível intelectual e dos reflexos propriocetivos, convulsões e marcadas 

çÕes eletroencefalográficas. 

Todos estes fatos foram sendo trazidos ao conhecimento público de for 

altera 

ma fracionada e apesar dos esfoços estatais para ocultá-los (UI, 1975), tendo as 

organizações não governamentais desempenhado gestões cardinais com vistas ao re 

paro, ainda que parcial, dos danos havidos. Trata-se de período em que os diri 

gentes do país procuravam conservadoramente e a todo custo, superar a dívida 

externa do pais, oriunda do fracasso militar da guerra, não lhes 

desvelar publicamente a indução civil e criminal da empresa química 

interessando 

responsável 

pela poluição ambiental causadora da contaminação dos peixes e, em consequência, 

pela ingestão destes. 

No caso brasileiro, as perspectivas de desdobramentos da situação po~ 

ta igualmente se revelam pertubadoras. As alternativas técnicamente conhecidas 

para manejo da questão são bastante complexas e não parecem e~rrar, posslbl llda 

de de adoção e superação na depertdeneia de esforços unicamente intra-setoriais, 

dado que sinalizam r:1ª direção de: i) impedimento do extrativismo aurífero em nos 

so meio; ii) impedimento do uso do mercúrio no extrativismo aurffero u.ern nosso 

meio; iii) impedimento do uso do mercúrio no extrativismo aurífero em nosso meio, 

exceto com o ernpr-eqo jde retortas , Seja qual for a alternativa que , venha a ser 
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contemplada, mandatória é a não negligência de embutir-se à mesma o custo social do 

empreendimento, particularmente no que se refere à degradação ambiental e destruí 

câo de recursos e mal barateamento da saúde humana. 

Grandes expectativas, portanto, repousam nas iniciativas de organizações 

internacionais voluntárias não governamentais. Já estudadas entre nós quanto ' a sua 

atuação em componente de agravos endêmicos em nosso meio (GONÇALVES & GONÇAL 

VES, 1986) encerram elas potencialidades estratégicas. 

FIGURAS: 

FIGURA 1: Detalhe do ambiente local degradado pela atividade extrativista adotada, 

destacando-se trecho do Rio Fresco assoreado. 

FIGURA 2: Residência, peri--domicÍlio e lazer de famÍlia Gorotire. 

FIGURA 3: Pintura corporal de jovem Gorotire. 

FIGURA 4: Crianças e mulheres Kikretum. 
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Quadro 1: Informações gerais consideradas mais relevantes das técnicas e procedimentos especfflcos empregados. 

Técnicas Informações relevantes 

Coleta de amostras de cabelo 1) Consiste no procedimento mais amplamente empregado no monitoramento bio 
lógico de populações suspeitas de exposição do metilmercÚrio através do 
consumo de peixes. É especialmente Útil para recompor cnnc.entrar;Ões· duran 
te a gravidez. 

2) Escassas, de poucos milímetros de comprimento, revelam exposição recente, 
correspondente à detectada na contaminação do sangue no Último mês. T~ 
fos longos colhidos em sua inserção mais próxima possjvel permitem, pela 
análise de cm a cm, a construção de curvas evolutivas de 
sanguíneas prévias ( CLARKSON et ai, 1988). 

concentrações 

Dosagem laboratorial Técnica de absorção atômica específica para dosagem de Hg (MAGOS & 

CLARKSON, 1972). Valores críticos: 10ppb, 20 ppb e 10 ppm, respectiv! 
mente para sangue, urina e cabelo. 

Citogenética para detecção de 
genotoxici dade 

Contagem da frequência relativa de micronÚcleos em células humanas 
liadas de mucosa oral ( STICH et al, 19 85) • 

esfo 

,. 
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Quadro 2: Coordenadas básicas para dosimetria de mercúrio, segundo material biológico estudado 

Material Biológico Significado de contaminação Unidade Valores Elevados Críticos 

Cabelo Melhor indicador de metltaçáo ppm 25 10 

Sangue 1 ndicador de contaminação aguda 
{ por Hg orgânico e/ou inorgânico) ppb 10 

Urina 1 Indicador de contaminação aguda e/ou 
crônica {por Hg orgânico e/ou ~ 

inorg~ 
nico) ppb 50 20 

- - -- . -- --~·--·--·-·---~ ···--- ---------- 
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LISTAGEM 1: Valores dosimétricos (em ordem crescente) e frequência de micronÚcleos em garimpeiros e controles estudados 

--._ Gl'.'UQQ __ (Se.1<9) Valores dosímetr-ícos. (V.D.). Frequência_ de micronÚcle_os (MN) 

Garimpeiros 1 ND 2,4 

ND 3,4 
1 , 4 3,0 
3,3 8,5 
4, 1 4,0 
5,3 5,7 
5,9 3,4 
6,6 3,9 
6,7 3,7 
8,4 5,5 

12,7 3,9 
33,5 7,0 

Controles Masculino 

Feminino 

ND 0,50 
2, 1 0,46 

2,1 NR 
2,7 0,36 

3,4 0,36 

ND ••• valor abaixo do limiar de detecção positiva do dosímetro 
N R ••• exame não realizado 
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LISTAGEM 2: Valores dosimétrícos (em ordem crescente) e frequência de micronúcleos em Índios, segundo sexo e condição pessoal 

G~ 

Criança Adulto Gestante 
VD MN VD MN VD MN 

) 

Masculino 7,7 NR 5,7 NR 
5,9 NR 

GOROTIRE 
6,4 NR 

111, 2 NR 

Feminino 5,2 2,83 5,6 4,87 
5,5 NR 7,7 NR 
5,5 NR 
5,8 NR 

_ 8,2 2,20 

13,3 2,83 

Masculino NR 9,7 5,3 NR 
KIKRETUM - 

- Feminino 
2,1 2,48 , 2,5 7,33 
4,2 5,60 
5,9 4,40 

' 6,7 4,59 
6,8 5,94 
9,1 2,80 

18,3 NR 
11,9 , 7, 10 

----·. -- -- 
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LISTAGEM 3: Decomposição dos valores de Hg considerados elevados, em Hg total e orgânico, segundo grupos de alocação 

Grupo de alocação Valores considerados elevados 
Hg total Hg orgânico 

% HG organico 

Garimpeiros 1 12,7 . · 5, 9 ·. 46,5 
33,5 . 7 ,2 

.•... 
2~1_., ~ • 

Índios Djudjetikitire 11, 9 10,4 87, 4 
(Grávidas) 18,3 15,3 83,6 

Índios Gorotire 
(Casal) 

(Fem.) 
(Masc.) 

13,3 
14, 2 

11, 7 -· · 
12 4: ·' 

87,9 ~ 

87 ;3 · 



) ) 
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TABELA 1: Distribuição da amostra estudada.., .. segundo grupo de alocação e sexo 

Homem Mulher Total 

Garimpeiro 12 12 
Índio Gorotire 5 8 (2*) 13 
Índio Djudjetikitire 2 9 (9*) 11 

24 
Conttól.e~ 

1 
2 3 5 

sÓ» 

1 

TOTAL 21 20 41 

* ••• Mulheres Grávidas 

TABELA 2: Distribuição de frequência dos elementos com valores de Hg considerados elevados, 
segundo grupo de alocação . 

Grupo de alocação Vaiares elevados Total % dos valores elevados 

Garimpeir9s ~- - .• - •.. 
Índios Gorotire 

Índios Djudjetikitire 

2 
2 (2*) 

2 

12 

13 

11 

16, 66 

15, 38 

18, 18 

TOTAL 6 36 16, 66 

(*) Mulheres Grávidas 



_ 21 _ 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1) BANNER, H. Mitos dos Índios Kayapó. Rev. Antropol. (São Paulo) 

5{1 /2): 37-66, 1961. 

2) Boletim I ndigenista. Situación actual de los índios Kayapó. Vol. 20, 

junho, 1960, México, 102-104. 
nQ 02, 

3) BRASIL. Ministério do Interior (MI NTER). Fundação Nacional do índio 

(FUNAI). Memória. Belém, 1985. 

4) BRASIL. Ministério do Interior (MI NTER). Fundação Nacional do índio - 

FUNAI. Posto I ndigena DJUDJETIKTI RE. Relatório apresentado à Administra 

ção Regional de Redenção - ADRE e 4ª Super!ntend~ncia Executiva Regional - 

4ª SUER. DJUDJRTYKTI, 1988. 

5) CARVALHEIRO, J.·R.; _FERRIOLU ,FQ~ F.; FAVERO, -M & VÀSSIMON,. S. D •. , 

.L.-eVq_fl~~m~nt9_de condicóes de . ...?aúde por entrevistas domiciliares IV: Caracte 

rfstlcas individuaise:mo:rbidade referida. Medicina 15(1/2): 27-32, 1982. 

6) CLARKSON, T. W.; FRIBERG, L.; NORDBERG, G.F. & SAGER, P. R. Biological 

Monitoring of Toxic Metal. New York, Plenum Press, 1988. 

7) COR RÊA, FQ, H. A pesquisa das condições de saúde por entrevistas d~ 

miciliares em Vila Penteado, munlcíplo de são Paulo, SP. Te·se de mestrado, 

Deptê de Medicina Preventiva. Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo, 1983. 

8) COUTO, R.C.S; CÂMARA,V.M. & SABROZA,P..C. intoo::icação rrercurial ; resultados 
~reliminares em duas áreas garimpeiras. Cadernos de Saúde Pública 4(3): _3º_1-::: 

- 315, 1988. 

9) DAVIS, S.H. Vitimas do milagre: o desenvolvimento e os indios do Brasil. Rio 

de Janeiro, Zahar, 1988. 

10) DREYFUS, S. Les Kayapó du nord, état de Para-Bresil: contribution à 11 étu 

de des I ndiens Gé. Par\_?, Mouton s CO, 1963. 

•\ 

11) DINIZ, E.S. Os KayapÓ Gorotire. Bol. Museu Paraense Emilio Goeldi 18: 1- 

-15, 1962. 



22 

12) FERRARI, I.; GONÇALVES, A.; BARBOSA, A.A.; eENTENO, A.J.; PADO 

VANI, e.A.; GONÇALVES, N.N.S. & PAIXÃO, N. Investigação de genotoxJ_ 

cidade em pessoas profissionalmente expostas ao mercúrio na Amazônia legal. 

37Q Cong r. Nac. Genet. Caxarnbu , MG, 1991 • 

13) GH I ROTTO, F. M. S. Aspectos epidemiológicos das lesões desportivas do v~ 

leibol. Tese de mestrado, Faculdade de Educação Fisica, Universidade de - - "····--- ..,.._-,t;,..,- _.c,_ 

Campinas, 1992. 

14) GOMES, M.P. Os Índios e o Brasil. Rio de Janeiro, Petrópolis, 1988. 
------- .-J"- 

15) GONÇALYES_, A. Epidemiologia e controle da Hanseniase, Brasil, 

Sanit. Pan. 102(3}: 246-256, 1987. 
Boi. Ofc. 

16) GONÇALVES, A. & GONÇALVES, N.N.S. Organizações internacionais e 

controle da hanseniase no Brasil. Hansenol lnternat. 11(1/2): 74-77, 1982. 

17} HAeON, S. Contaminação por mercúrio na Amazônia. Relatório preparado 

por solicitação da Organização Mundial da Saúde. Brasilia, 1990. 

18) HARADA, M. Minamata Disease: a medical report. IN SMITH,W.G. & SMITH, 

A. M. - Minamata - words and photographs. Molt, Rinchart & Winston, 1975. 

19} KOHN,R. & WHITE, K.L., Health Care: an international study report of 

the WHO international collaborative study of medical care utilization. Oxoford 

University Press, 1976. 

20) LUKESeH, A. Mito e vida dos Índios Kayapós. são Paulo, Pioneira, 1976. 

21) MAGOS, L. s CLARKSON, T. W. Atomic absorption determination of 

lriorganic and organic mercury in blood. JAOAC 55(5h 966-971, 1972. 

total, 

22} MOREIRA NETO., e.A. Relatório sobre a situação actual dos Índios Kayapó. 

Rev. Antropol. 7(1/2): 49-64, 1959. 

23) NIMUENDAJU, C. Os Gorotire. Rev. Museu Paul. 6:427-453, 1952. 

24) NOMURA, S. Epidemiology of Minamata Disease. Study Group of -,·· ~- ... Minamata 

DJsease,. Kunarnoto University, Japan, 1J~8. 

25) RABELLO-GAY, M. N.; RODRIGUES, M.A. L. R. & MONTELEONE-NETO, R. 

Mutagênese, teratogênese e carcinogênese. Ribeirão Preto, Sociedade Brasi 

leira de Genética, 1991. 



23 

26) STICH, M.F.; STICH, W. & ROSIN, M.P. The micronucleus 

exfoliated human cells. IN MUHAMMED, A. et ai - Bas!c and apptied ~, .. -- ....•••..•..•... __,........_ __ 
mutagenesi s. New York, PI e num Press, 1985. 

test an 

27) TURNER, T. S. Social structure and political organization among the norther-n 
...• - • r• - 

Kayapó. Tese de Ph. D., Harvard University, 1966. 

2 8) U 1 • J • ; An i nteraction of sei ence and soei ety i n the process of the 

investigation of Minamata Disease - a reflective study of the case. KOGAI - 

Newsletter from Pol luted Japan speeia[ issue. 1-16, 1975. 

29) USP ( UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO). Descobrindo o Brasil: - Índios Tupi 

encontram os brancos no Cuminapanema. CEDI/USP, 1991. 

30) VIDAL, L. Morte e vida de uma sociedade indígena brasileira. 

HUCI TEC/EDUSP, 1977. 
são Paulo, 

311) WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION) , Environmental Health Criteria 86 
Mercury. Geneva, 1976. 

r>. 
J 

j 


