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Condições de Saúde e Garimpo: Programa de Pesquisa em 1 

Populações das-Reservas Indígenas Kayapó, sul do Pará, Brasil 

r: 
Conteúdo: 

1- Apresentação. 

2- Investigação clínica de Kayapós e garimpeiros. 

3-Investigação dosímétrica e genotóxica do mercúrio em Kayapós e 
garimpeiros. 

4- Investigação de atividade física e saúde dos índios Gorotire. 

5- Avaliação das exposições ao mercúrio orgânico. 

6- Avaliação nutricional dos Gorotires. 

Brasil, agosto de 1991. 
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1- Apresentação 

Face a convite formulado pela Fundação Mata Virgem, perto de 
vinte investigadores brasileiros, de diferentes profissões, formações, atuações 
e instituições, se organizaram colaborativa e voluntariamente, em torno da 
formulação desta iniciativa que ora se apresenta. 

Trata-se de Programa de Pesquisa constituido por vários projetos 
independentes, porém complementares, articulados pelo objetivo básico de 
pesquisa das repercussões à saúde do garimpo dos índios Kayapós. Em 
conseqüência, ocorrem certas etapas comuns a alguns deles. E de se registrar, 
nesta condição, as interfaces do Projeto de Investigação Clínica com o da 
Investigação Dosimétrica e Genotóxica em relação aos procedimentos de 
amostragem, coleta de dados, retaguarda hospitalar e análise de resultados. 

Aos colaboradores, os profundos agradecimentos. 

Professor Dr. Aguinaldo Gonçalves 

Coordenador 

~- 
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1- Introdução 

O processo descontrolado de ocupação da região amazônica 
oferece o risco de deterioração das condições do meio ambiente com 
repercussões diretas ou indiretas sobre as populações que alí habitam. 

O garimpo é uma atividade que bem ilustra as conseqüências 
desse processo tanto em relação ao meio ambiente, com resultados por vezes 
devastadores, como pela ação tóxica dos elementos químicos utilizados. A 
partir da década passada essa atividade vem se expandindo rapidamente, 
atingindo muitas áreas da região amazônica. As populações indígenas 
também têm sido envolvidas, por vezes sendo levadas mesmo a participar de 
determinadas atividades de risco, sem qualquer conhecimento a respeito, 
ignorando seus possíveis malefícios. 

Em áreas habitadas por índios Caiapós, no sul do Pará, ocorre um 
exemplo típico dessa situação, com a instalação de garimpas em seus 
territórios. A proximidade de garimpas e a presença de índios exercendo 
algumas atividades nos mesmos leva a situações de risco de uma forma mais 
direta, ao que se soma a deterioração do meio ambiente e seus efeitos 
indiretos sobre a população indígena. 

A proposta do presente projeto é detectar a presença de mercúrio, 
elemento usado no garimpo, tanto entre os envolvidos diretamente nas 
atividades como na população indígena mais próxima. Trata-se de um projeto 

,-.. multidisciplinar, envolvendo várias entidades. A Unidade de Saúde e Meio 
Ambiente da Escola Paulista de Medicina se propõe a participar do projeto no 
que tange ao exame clínico geral e específico de amostra populacional 
definida. Paralelamente, serão atendidas as interocorrências clínicas, de 
diferentes etiologias, que vierem a se manifestar na população e solicitado o 
encaminhamento do paciente quando forem necessários recursos 
diagnósticos e terapêuticos mais especializados. 

Os dados dos exames clínicos, geral e específico, serão 
posteriormente confrontados com os resultados dos inquéritos laboratoriais 
levados a efeito por outras entidades componentes do projeto. 



II- Objetivos 4 

a) Geral 

Detectar clinicamente casos suspeitos de intoxicação pelo 
mercúrio (hidrargirismo) na população indígena próxima de garimpas e em 
indivíduos envolvidos diretamente em atividades do garimpo. 

b) Espeóficos 

1- Atender às intercorrências clínicas, independentemente da 
causa etiológica, que forem verificadas na população durante a presença da 
equipe médica da Escola Paulista de Medicina. 

2- Indicar para encaminhamento os casos atendidos que 
necessitarem de atenção médica mais especializada, em termos de diagnóstico 
e terapêutica. 

III- População-Alvo e Métodos 

a) População 

O inquérito será feito nas aldeias Caiapó de Gorotire e Kí 
Kretum, no sul do Pará e em garimpos próximos dessa aldeias. A população 
Caiapó, das duas aldeias citadas, é de aproximadamente 1.500 índios; a 
população de garimpeiros por sua vez é estimada em 1.500. 

b) Amostra populacional 

Deverão ser definidas amostras populacionais representativas, 
no que diz respeito ao contato direto (garimpo) ou indireto (aldeias) com o 
mercúrio. Nas aldeias esta amostragem deverá englobar todas as faixas etárias 
em ambos os sexos, incluindo obrigatoriamente um grupo de gestantes. No 
garimpo a população a ser amostrada restringe-se ao sexo masculino em idade 
produtiva, envolvido em atividades garimpeiras. 

A amostra deverá abranger 10% de cada uma destas populações, 
num total aproximado de 300 indivíduos. 



c) Exame físico, geral e específico 
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Realização do exame físico geral com o intuíto de avaliar as 
condições de saúde da amostra populacional definida. O exame físico 
específico constará de exame clínico direcionado aos sinais e sintomas 
correlacionados à intoxicação por mercúrio. Deverão, portanto ser 
investigados sintomas de origem gastro-intestinal e renal, mais comuns no 
quadro agudo. O exame neurológico deverá fornecer subsídios para a 
identificação de quadros crônicos; lesões dermatológicas irritativas e alérgicas 
deverão ser minuciosamente investigadas. 

IV· Recursos 

a) Recursos humanos 

Para a realização do trabalho de campo será necessária a 
participação de três profissionais (preferencialmente dois médicos e uma 
enfermeira). 

b) Recursos operacionais 

Serão necessários aproximadamente 10 dias para a realização do 
trabalho de campo, contando com a atuação de três profissionais. Para tanto, 
deverá se dispor de transporte e manutenção para os profissionais e 
medicamentos básicos para atendimentos das intercorrências clínicas. 
Eventualmente, poderá ser necessário o envio de pacientes para o 

.,....,.., atendimento especializado fora da área, o que poderá demandar recursos 
complementares. 

e) Recursos financeiros 

Os recursos destinam-se a cobrir os seguintes gastos: 

1- transporte de São Paulo até a área; 

2- despesas de manutenção em área de trabalho - alimentação e 
alojamento; 

3- aquisição de medicamento básicos; 
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4- pagamento de diárias aos profissionais que deverão atuar em 

campo. 

V- Cronograma 

a) Trabalho de campo 

Serão necessários aproximadamente 10 dias para a reavaliação 
deste trabalho, estando previsto seu início para o final de setembro de 1991. 

b) Elaboração de relatório de viagem 

Deverá ser apresentado até 20 dias após o término da viagem. 

c) Discussão conjunta 

Análise dos dados obtidos no trabalho de campo, confrontando 
se os resultados clínicos e laboratoriais. Esta fase estará condicionada à 
apresentação dos resultados pelas equipes envolvidas no projeto global. 

d) Elaboração do relatório final 

Deverá ser elaborado conjuntamente com as demais equipes 
participantes, ficando portanto na dependência das fases anteriores do 
trabalho. 

e) Divulgação dos resultados 

,,-. A ser estabelecida de comum acordo com a (s) entidade (s) 
financiadora (s) e as entidades executoras do projeto. 

São Paulo, 29 de agosto de 1991 

Prof. Roberto G. Baruzzi 

Chefe - Unidade de Saúde e Meio Ambiente 

Dr. Renato Spindel 
Médico - Unidade de Saúde e Meio Ambiente 
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Pauta de Projeto Colaborativo/Fundação Mata Virgem 
Investigação dosimétrica e genotóxica do mercúrio em Kayapós e 

garimpeiros. 

Conteúdo 

1- Introdução 

2- Objetivos básicos 

3- Antecedentes e informações específicas coletadas 

4- Areas propostas de atuação 

5- Equipe técnica 

6- Técnicas e procedimentos 

7- Diretrizes operacionais 

8- Capacidade e facilidades instaladas 

9- Itens de orçamento 

10- Referências bibliográficas 

Brasil, agosto de 1991 
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1- Introdução 

Dos elementos químicos mais deletérios à vida humana 
contemporânea, destaca-se o mercúrio por sua ubiqüídade, em grande parte, 
decorrente às sua múltiplas aplicações ocupacionais. De fato, tanto é usado em 
quantidades consideráveis na vida rural, na mineração do ouro, por exemplo, 
como incorporou-se ao meio urbano pela sua utilização em dentística e 
odontologia, de modo geral. Mais ampliadamente, é empregado em 
laboratórios de investigação médica e patologia clínica, bem como na 
manufatura de instrumentos científicos, medidores elétricos, certos tipos de 
lâmpadas, amálgamas (cobre, zinco prata ou ouro), para sondas e na produção 
de compostos orgânicos empregados para finalidades agrícolas e fabrís; usam 
se compostos de mercúrio em fotografias, bronzeamento e coloração (WHO 
1990). 

Organicamente, o íon mercúrio (Hg++) se absorve pelo 
estômago, armazena-se fugazmente no fígado e, a seguir, se excreta pelo 
sanque para os rins e intestino (CLARKSON et al 1988). 

De há muito já se conhecem manifestações clínicas agudas e 
cumulativas de sua ação biológica, constituindo o hidrargirismo. 
Clinicamente, o primeiro quadro é descrito pelos efeitos corrosivos do trato 
gastro-intestinal e intensas lesões celulares dos túbulos renais; o 
envenenamento crônico, complementarmente, resultando da inalação de 
vapores ou ingestão de pequenas quantidades, é conformado por sintomas 
mentais e estomatite (FINK 1968). 

Dermatologicamente, várias lesões têm sido descritas, de 
exposição ao mercúrio orgânico e inorgânico. Estes podem atuar como 
irritantes primários ou sensibilizadores alérgicos. Relata-se a indução por 
compostos mercúricos de eritema multiforme, urticária, rashs morbiliformes, 
erupções fixas, dermatites exfoliativas (BIRMINGHAM 1971) e lesões 
pigmentares (TOBIAS 1945). 



9 A melhor documentada ocorrência de hidrargirismo a nível do 
coletivo foi a epidemia da baía de Minamata. Neste episódio, peixes e 
crustáceos contaminados por mercúrio orgânico foram ingeridos por homens 
e animais, levando ao hoje conhecido como síndrome homônimo à baía: em 
1953, pessoas das aldeias dessa região do Japão passaram a apresentar 
progressivo torpor nos dedos e freqéntemente em língua e boca, além de 
marcha atáxica, seguidos de disartria, disfagia, surdez e constricção do campo 
visual. Durante o período de sete anos entre dezembro de 1953 e outubro de 
1960, 111 casos de doença foram notificados à vigilância epidemiológica local. 
O total de casos fatais foi 41, correspondendo a coeficiente de letalidade de 
36,90% até a data da avaliação (dezembro de 1965). Ademais, um ano após o 
grande surto, contingente não desprezível de crianças nasceu com paralisia 
cerebral em tais localidades; investigadas, foram identificadas como vítimas 
da mesma doença, adquirida pre-natalmente, embora a mãe não a tenha 
apresentado. Caracterizou-se, assim a síndrome fetal de Minamata, 
considerado bem mais grave que a forma adulta, pois suas vítimas 
geralmente exibem alteração significativa do nível intelectual e dos reflexos 
proprioceptivos, convulsões e marcadas alterações eletroencefalográficas. Para 
KALTER & WARKANY (1983), assim se conseguiu clara evidência da única 
substância ambiental, mercúrio orgânico, com efeito conhecido no 
desenvolvimento humano pré-natal. Em síntese, epidemiologicamente, 
constatou-se prevalência de 51,3 por 10.000 pessoas em toda a área e de 101,0 
nas aldeias de pescadores; quando a incidência foi examinada mensalmente, 
mostrou aumentos significativos no verão e reduções no inverno, sendo 
notada boa correlação entre número de afetados por família e quantidade de 
peixe pescado; seu consumo foi bem maior em famílias atingidas pela doença, 
que nos respectivos controles (TAKIZAWA 1979). 

A mais catastrófica das epidemias conhecidas ocorreu em 
1972/1973 no Iraque. No período de um ano, 6.530 pessoas foram 
hospitalizadas e 459 morreram: as taxas de morbidade variaram amplamente 
de região para região, desde 7,6/1.000 até 0,015/1.000; dos afetados sob 
vigilância epidemiológica, a proporção sexual foi ligeiramente elevada para 
mulheres (52%); quanto à distribuição por faixa etária, o grupo de 1 a 9 anos 
foi o mais atingido (34% do total); a etiopatogênese foi identificada como 
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b) O fato de que, na região amazônica, concentra-se número 

importante dos garimpas do país, em cuja operacionalização o mercúrio é 
empregado em quantidade considerável; 

c) As características geográficas desta região, que tomam a maior 
parte de sua extensão e população vítimas prováveis da afecção da doença por 
contaminação ambiental pelo íon; 

d) O compromisso social da Universidade em gerar e difundir 
investigações e conhecimentos sobre o meio físico e social que a conforma; 

nosso grupo íncicíou, há alguns anos, linha de investigação a 
respeito, tendo, até o presente, desenvolvido projeto colaborativo amplo, com 
suporte, a nível nacional, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tencológico, em duas oportunidades sucessivas. 
Internacionalmente, no plano institucional, têm-se contado com o apoio dos 
National Institutes of Health (Blue Ribbon, E.D.A.) e, no técnico, com a 
interveniência do grupo especializado da Universidade de Rochester (serviço 
do Prof. Clarkson), através de intercâmbio de pesquisadores. Ademais, a 
participação em eventos técnicos da área, nacionais e internacionais, vem 
permitindo frutuosa troca de informações e experiências (v.g. FERRARI et al 
1991). 

2- Objetivos básicos 

Propõe-se montagem e execução, em 1991, de pauta de 
investigação que permita obtenção de dados exploratórios básicos para 
caracterização, a nível do coletivo, das condições e riscos à saúde clínica e 
biológica de pessoas expostas às repercussões do extrativismo aurífero de 
reservas indígenas. As citadas informações serão referentes, numa primeira 
fase, às aldeias Gorotire e Kikretum, dos índios Kaiapó, localizadas em 
afluente da margem direita do rio Fresco (sul do Pará). Uma vez tamizada a 
pauta proposta, com dados coletados e avaliados, prevê-se, para o ano 
subseqüente, repique dos procedimentos adotados para outras populações das 
mesmas características, porém com abrangência maior. 
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Operacionalmente, tal finalidade se expressa como a busca do 

dimensionamento da exposição profissional e ambiental ao uso do mercúrio 
no garimpo em tais áreas como um problema de Saúde Pública, este 
identificado segundo critérios correntes (v.g. GONÇALVES 1987). Vale dizer, 
portanto, as principais etapas a serem cumpridas implicam, sucessivamente, 
em: i) realização de diagnóstico da situação; ii) formulação de bases para 
política de ação setorial; iíi) proposição de modelos de intervenção para 
redução e controle de riscos. 

3- Antecedentes e informações específicas coletadas 

Foi possível reunir um conjunto de informações básicas, de 
natureza cultural e econômica, referentes à população aborígene estudada, as 
quais se encontram sistematizadas nos itens iniciais do projeto n12 4, 
apresentado a seguir. 

Neste âmbito, o interesse maior se refere aos dados obtidos por 
componentes do grupo em recente expedição à área em estudo, empreendida 
durante o mês de julho p.p.*, em que,durante período de quatro dias úteis, 
interagiu-se com as duas aldeias referidas, bem como com a área dos 
Gorotires. Oportunízou-se, ademais, coleta de amostras de cabelo de pessoas 
das áreas citadas, submetidas posteriormente a dosimetria de mercúrio. 
Esfregaços de mucosa oral foram colhidos também dos mesmos elementos, 
nos quais se efetivou, a seguir, a investigação em laboratório de indicadores 
de ação genotóxica, através da contagem de frequência de micronúcleos. 
Técnicas e procedimentos empregados exploratoriamente se encontram 
descritas no item pertinente do projeto. 

O material iconográfico recolhido constitui-se de 53 fotografias 
coloridas, sendo 19 referentes à aldeia Gorotire, oito à Kikretum e 26 ao 
garimpo pertencente à primeira. Encontram-se caracterizadas em sequência 
numérica nas listagens 1, 2 e 3, respectivamente. Foram aí reunidos recortes 
da vida diária de tais pessoas, envolvendo diferentes manifestações do 
ambiente em que habitam, de relações familiares que praticam, dos corpos que 
vivem, entre outros aspectos. Particularmente em relação aos garimpeiros, 
procuraram-se registrar, com alguma sistematização, as sucessivas fases de seu 
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processo produtivo: aí estão, por repetidas vezes, a companheira 
"chupadeira", o "bico-jato", a moagem do material britado, o transporte e 
processamento da lama, os sucessivos carpetes impregnados com mercúrio 
para facilitar a gravimetria do ouro, a "despistagem", a retorta e a queima do 
azouge. Trata-se de cenas e objetos que constituem cardinalmente o repertório 
do universo em tela, o qual se pode recentemente registrar em outra área em 
estudo por nosso grupo, a região de Porto Nacional, no Estado de Tocantins 
(FERRARI et al 1991). 

Mais detalhadamente, a atenção se volta para os aspectos 
quantitativos obtidos, apresentados na Tabela 1 e nas listagens 4, 5 e 6. Das 
observações aí registradas, constata-se que os valores dosimétricos superiores 
a 7,5 ppm constituem mais de um quartil da distribuição (27,77%), estão 
presentes em todos os grupos estudados (garimpeiros, índios e índias) e 
sinalizam, portanto, para a ação do metal abrangente sobre as três populações 
consideradas. As gestantes, particularmente, revelam percentual ainda mais 
alto: 40%. Tendo em conta as conhecidas decorrências neurológicas para a 
descendência de mulheres contaminadas por mercúrio durante a gestação, a 
pertinência de medidas a respeito se dimensiona expressivamente imperiosa. 

Projeto Hg e MN em área indígena, sul do Pará, Brasil 

Expedição julho, 1991. 

Tabela 1: Distribuicão da amostra estudada, segundo grupo de 
alocação 

Grupo Homens Mulheres Total 
Garimpeiros 12 -- 12 
Índios 07 17 24 
Controles 02 03 05 
Total 21 20 41 
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Listagem 1: Caracterização das fotografias referentes à aldeia 

Gorotire 

Ng 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

13- 

14- 

r>. 15- 

16- 

17- 

18- 

19- 

Caracterização 

O rio Fresco 

O rio assoreado 

Residências e peri-domicílio 

Residências, peri-domicílio e o lazer da família 

A pintura corporal-Início 

A pintura corporal - processo 

A pintura corporal. 

A mãe e a criança - o grupo. 

A mãe e a criança - o descanso. 

A mãe e a criança - a lactação. 

A mãe e a criança - a lactação. 

A mãe e a criança - o bebê. 

A mãe e a criança no lar. 

A criança - o tronco. 

A criança - o menino. 

A criança - a menina. 

Kutônhkàre - o avião. 

Os pesquisadores. 

Um aeroporto de conexão 
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Listagem 2: Caracterização das fotografia referentes à Aldeia 

nª Caracterização 

1- A mulher se desloca. 
2- As grávidas acolem ao chamado. 
3- As grávidas aguardam. 
4- A coleta de material. 
5- A coleta de material e as crianças. 
6- A criança pintada. 
7- Os homens se deslocam. 
8- Os homens se encontram. 
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Listagem 3: Caracterização das fotografias referentes ao garimpo 
da aldeia Gorotire 

N.11 Caracterização 
1- Achegada 
2- O local de trabalho - visão geral 
3- O almoxarifado e as residências. ' 
4- O processo produtivo - 1 ª fase, visão geral " 5- O processo produtivo - 1ª fase, aproximação 

" 
6- A chupadeira e seu ambiente. 
7- A chupadeira - dose. 

~ 8- A chupadeira - manejo. 
; 

9- O bico-jato 
10- A condução da lama 
11- O catarina 
12- Os catarinos 
13- A moagem 
14- A separação 
15- A chegada da lama 
16- O processamento da lama 
17- Os carpetes sucessivos 
18- Os carpetes sucessivos - a aspiração 
19- Os carpetes sucessivos - a veiculação hídrica 
20- Os carpetes sucessivos - o ambiente 
21- O ambiente - a última mirada 
22- A despistagem - a chegada 
23- A despistagem - o local 
24- A despistagem - a consulta às cotações 
25- A retorta 
26- A queima 
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Listagem 4: Caracterização dos elementos estudados segundo 
grupo de alocação 

N 2 Caracterização 
1- Indio Kikretum, mulher grávida 
2- Indio Gorotire, homem menor de um mês 
3- Garimpeiro 
4- Garimpeiro 
5- Garimpeiro 
6- Indio Kikretum, mulher grávida 
7- 
8- 

Indio Kikretum, mulher grávida 
Garimpeiro 

9- Garimpeiro 
10- Indio Gorotire, mulher 
11- Indio Kikretum, mulher grávida 
12- Indio Gorotire, mulher 
13- Garimpeiro 
14- Indio Gorotire, mulher grávida 
15- Indio Gorotire, mulher 
16- Controle mulher 
17- Indio Gorotire, homem 
18- Indio Gorotire, homem 
19- Controle mulher 
20- Indio Kikretum 
21- Indio Gorotire, mulher 
22- Indio Gorotire, homem 
23- Indio Kikretum, mulher grávida 
24- Garimpeiro 
25- Indio Kikretum, mulher grávida 
26- Controle mulher 
27- garimpeiro 
28- Gorotire, mulher grávida 
29- Indio Gorotire, mulher 
30- Indio Kikretum, homem menor de dois anos 



33- Controle homem 18 
34- Controle homem 
35- Indio Kikretum, mulher grávida 
36- Indio Kikretum, mulher grávida 
37- Indio Gorotire, homem 
38- Indio Kikretum, mulher grávida 
39- Garimpeiro 
40- Garimpeiro 
41- Garimpeiro 
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Listagem 5: Valores dosimétricos e de frequência de 
micronúcleos segundo grupo de alocação 

Sexo Masculino I Feminino 
Grupo N12 1 Dosimetria I MN N12 1 Dosimetria I MN 
-------- ------ --------- -----~-----~--------- 
G 3 8,4 5,5 
A 4 5,3 5,7 
R 5 12,7 3,9 
I 8 33,5 7,0 
M 9 ND 2,4 
P 13 1,4 3,0 
E 24 ND 3,4 
I 27 6,6 3,9 
R 32 3,3 8,5 
O 39 4,1 4,0 
S 40 6,7 3,7 

41 5,9 3,4 
2 7,7 R 1 2,1 2,48 
17 5,9 R 6 2,5 7,33 
18 6,4 R 7 4,2 5,60 
20 5,3 R 10 5,5 NR 

Í 22 14,2 R 11 5,9 4,40 
N 30 N R 12 5,5 N R 
D 37 5,7 14 5,6 4,87 
I 15 5,8 NR 
O 21 13,3 2,83 
S 23 9,1 2,80 

25 18,3 NR 
.- 1 1 1 1 28 7,7 NR 

29 8,2 2,20 
31 5,2 2,83 
35 6,8 5,94 
36 6,7 4,59 
38 11,9 7,10 

Controles 1 33 1 ND 1 - 1 16 3,4 
34 2,1 -- 19 2,1 1 NR 

26 2,7 
--------~------~---------~-----J ---------~---- 



Listagem 6: Decomposição dos valores elevados de Hg 20 

N12 Hg total 

3 8,4 

5 12,7 

8 33,5 

21 13,3 

22 14,2 

23 (*) 9,1 

23 (*) 18,3 

28 (*) 7,7 

29 8,2 

38 (*) 11,9 

(*) Índia grávida 

4- Areas propostas de atuação 

Hg orgânico 

6,8 

18,5 

7,0 

1,8 

15,3 

5,9 

5,3 

10,4 

Para a consecução do projeto, prevê-se a convergência de três 
áreas de atuação: trabalho de campo (TC), retaguarda hospitalar (RH) e 
consolidação/ análise/formulação ( CAF). A primeira envolve os 
procedimentos que resultam na coleta e tratamento dos espécimes biológicos 
submetidos a processamento laboratorial. A subseqüente consiste no 
segmento do projeto destinado a atendimento médico diferenciado dos 
afetados por hidrargirismo detectados na fase anterior. Finalmente, a última 
etapa caracteriza-se pelo acompanhamento qualitativo e quantitativo, direto, 
proximal e terminal dos resultados gradualmente obtidos. 
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Prevê-se a execução do projeto colaborativo aqui submetido a 
apreciação a partir de investigadores seniors, que, pela sua formação e/ ou 
experiência, encerram a potencialidade de agirem interativamente e 
articularem a contribuição de outros colaboradores em torno de suas 
respectivas áreas principais de atuação. O Quadro 1 procede à identificação 
nominal dos mesmos segundo suas qualificações e âmbitos de competência. 

6- Técnicas e procedimentos 

O Quadro 2 sintetiza as informações gerais consideradas mais 
relevantes das técnicas e procedimentos específicos empregados, bem como 
respectivos valores críticos e correspondentes referências bibliográficas. 

7- Diretrizes operacionais 

O processo amostral e as unidades observacionais são os mesmos 
já descritos no Projeto 1. Seu delineamento por extratos e critérios deverá ser 
detalhado em reunião prévia à fase de campo, em reunião conjunta entre 
elementos de ambos os projetos. 
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Quadro 1: Identificação nominal dos pesquisadores principais 
segundo respectivas qualificações e âmbitos de competência 

Nome, qualificação e âmbito de competência Area principal de atuação 

TC RH CAF 
1. Iris Ferrari, 
Prof. Titular, Medicina (Clínica Médica e Genética) X X 

2. Aguinaldo Gonçalves, 
Prof. Titular, Medicina (Epidemiologia e Genética) X X 

3. Antonio Barbosa, Prof. Adjunto (Química) X 

4. Yara Brasileiro, Prof. Adjunto (Biologia) X 

5. Paulo Sergio França, Mestre 
(Medicina Hospitalar e Gineco-Obstetrícia) X 

6. Carlos Roberto Padovani, Prof. Dr. (Estatística) X 

7. Neusa Nunes da Silva e Gonçalves, 
Especialista (Saúde Pública) X 
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Quadro 2: Informações gerais consideradas mais relevantes das 

técnicas e procedimentos específicos empregados 

Técnicas e procedimentos Informações gerais 

----------------------------------------------------- 
Coleta de amostras de sangue Procedida em vacutainers contendo 

heparina e mantidos a 4.ll C antes da 
análise: devem ser refrigerados {e não 
congelados) e transportados no gelo 
para o laboratório por tempo não 
superior a 1-2 dias, quando então já 
ocorre hemólise importante. É usual 
testar a contaminação por mercúrio 
nos recipientes de uso comercial 
(CLARKSON et al 1988). 

Coleta de amostras de urina A primeira micção matinal é 
considerada a mais representativa de 
todas as do dia e mais segura que a de 
24 horas. Por medir o vapor de 
mercúrio metálico e compostos 
inorgânicos, constitui-se no meio 
biológico mais freqüentemente 
empregado para pesquisa de 
exposições operacionais 
(HANDERSON 1985). 

Coleta de amostras de cabelo 1) Consiste no procedimento mais 
amplamente empregado no 
monitoramento biológico de 
populações suspeitas de exposição ao 
metil-mercúrio através do consumo 
de peixes. É especialmente útil para 
recompor concentrações durante a 
gravidez. 



24 
2) Escassas, de poucos milímetros de 
comprimento, revelam exposição 
recente, correspondente à detectada 
na contaminação do sangue no 
último mês. Tufos longos colhidos 
em sua inserção mais próxima 
possível permitem, pela análise de 
centímetro a centímetro, a construção 
de curvas evolutivas de 
concentrações sangüíneas prévias 
(CLARKSON et al 1988). 

Dosagem laboratorial Técnica de absorção atômica especifica 
para dosagem de Hg (MAGOS & 
CLARKSON 1972). Valores críticos: 10 
ppb, 20 ppb e 10 ppm, para sangue; 
urina e cabelo, respectivamente. 

Citogenética pra detecção 
de genotoxicidade Contagem da freqüência relativa de 

micro-núcleos em células humanas 
exfoliadas de mucosa oral e de tracto 
urinário (STICH et al 1985). 

A coleta de dados será procedida de forma concomitante e 
seqüencial com exame físico e coleta de material (sangue, urina e cabelo - 
conforme indicação - e mucosa oral) no Labomóvel, durante quatro dias 
consecutivos para cada uma das áreas de estudo, em instalações compatíveis 
com o desenvolvimento dos trabalhos propostos, com as seguintes equipes: 

* dois médicos (Drs. Renato e Joel) e uma enfermeira, para 
procedimentos clínicos; 

* Dois médicos (Dr. Aguinaldo e Dra. Irís) e uma bióloga (Dra. 
Yara) para procedimentos laboratoriais. 
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A área de retaguarda hospitalar será manejada de acordo com as 

especificidades das afecções detectadas: ao Hospital São Paulo, da Escola 
Paulista de Medicina, se prevê o envio daquelas que demandem atenção 
médica diferenciada, e ao Hospital Universitário de Brasília, se destinarão os 
portadores ou suspeitos de hidrargirismo, em suas diferentes fases, 
particularmente as gestantes. Configura-se, ademais, a depender das condições 
locais de operacionalização, o concurso eventual de hospitais instalados na 
própria área de pesquisa. 

Destina-se, em princípio, período posterior de aproximadamente 
seis meses para consolidação, análise e formulação dos dados das respectivas 
áreas. 

8- Capacidade e facilidades instaladas 

* Unidade laboratorial móvel ("Labomóvel"). Equipamento 
instalado sobre carroceria de caminhão de tamanho médio constituido de 
quatro ambientes: uma sala para entrevistas; outra para o exame clínico; uma 
terceira para preparações laboratoriais imediatas e uma quarta destinada à 
retaguarda, contendo centrífuga, estufa e geladeira. 

* Equipamentos e material permanente para utilização ao longo 
de todas as fases do processo (microscópios, dosímetros, computadores, 
centrífugas e material de laboratório). 

r: * Salários básicos de pesquisadores e auxiliares. 

9- Itens de orçamento 

* Demais recursos humanos envolvidos (dois auxiliares para 
manejo do Labomóvel). 

* Viagens aéreas, ida e volta, da cidade de origem para a base de 
instalação e desta para a área de atuação dos pesquisadores e auxiliares. 

* Reagentes e insumos para coleta e processamento de dados. 

* Incentivos e diárias a pesquisadores e auxiliares. 



26 * Custos operacionais (telex, fax, datilografia, reprografia, 
impressão de fichas, serviços de terceiros, conservação de equipamentos 
quando utilizados no projeto, gastos de pronto pagamento e overhead). 

* Material para documentação fotográfica e filmográfica. 

* Area RH 
-Deslocamento de doentes da área de estudo ao Hospital 

Universitário. 

-Custos operacionais. 
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Apresentação 

As discussões referentes às atividades físicas têm gerado muitas 
controvérsias e os estudiosos, particularmente da Educação Física, deparam-se 
com inúmeros obstáculos quando analisam o tema. A título de 
exemplificação, o referido termo é conceituado diferentemente pelos vários 
autores, conseqüência de elaborações estruturalmente originadas de 
perspectivas teóricas discordantes. 

Todavia, não se pode negar que as atividades físicas são 
representativas da cultura na qual se inserem. Leontiev (1977), em "O homem 
e a cultura", desenvolve essa questão de modo a identificar que "as 
modificações biológicas transmissíveis pela hereditariedade não determinam 
o desenvolvimento social e histórico do homem e da humanidade" e que, 
por sua vez, "as aptidões e as propriedades que caracterizam o homem não 
são transmitidas como hereditariedade biológica, mas são formadas ao longo 
da vida, pela assimilação da cultura criada pelas gerações precedentes". Nesse 
sentido, há que se ressaltar que os processos biológicos, as mudanças 
ecológicas, as formas de consciência e de conduta e as relações estruturais, são 
regidos por princípios e leis que lhe são próprios. Castellanos (1987), ao 
discorrer sobre o conceito de saúde-doença, coloca que "las condiciones 
objetivas de existencia de un grupo social y por tanto su perfil de salud 
enfermedad, no son la sumatoria más o menos aleatoria de los hechos y 
acumulaciones en cada momento reproductivo, como procesos 
independientes ( ... ). Cada momento involucra en su proceso al conjunto de 
los otros momentos y es al mismo tiempo afectado por ellos". Contudo, os 
estudos empreendidos têm enfatizado as atividades físicas caracterizadas 
como esportivas, seja pelo fascínio que exercem, ou pela precária 
diversificação de práticas geralmente experenciadas. 

Carecem, no entanto, trabalhos que se proponham a analisar as 
práticas físicas numa visão mais abrangente, ou seja, considerando as diversas 
possibilidades desse conteúdo cultural. 
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Procedendo a um corte para o problema específico da cultura 

indígena e a influência exercida pela do branco, são escassas as pesquisas 
produzidas por profissionais da nossa área, no sentido de identificarem, 
através das atividades físicas, as transformações contextuais que se processam 
em população indígena e de que forma essas mudanças determinam a 
qualidade de vida da comunidade. 

A prespectiva de se desenvolver estudo sobre a realidade da 
aldeia Gorotire-Kayapó, de que maneira as modificações decorrentes da 
dinâmica de transformação econômica - especificamente, a atividade do 
garimpo - social e cultural alteram as condições de vida, esta observada na 
ótica da Educação Física, propicia espaço fecundo para aprofundamento da 
problemática que se coloca. 

!' 
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1.1 Índios 

"Existem hoje no Brasil aproximadamente 250.000 índios, 
distribuidos em cerca de 200 grupos étnicos, que habitam áreas ecológicas 
diversas em todo o território nacional ( ... ). Estima-se entre dois e cinco 
milhões de índios a população nativa em 1500, quando os portugueses 
chegaram ao Brasil. A maioria desses povos desapareceu. Nos últimos 20 
anos, no entanto, a população indígena global tem aumentado" (CEDI/USP 
1991). Este é um fato constatado por outros estudiosos do assunto, tais como 
Gomes (1988), que observa surpreendentemente a possível reversão histórica 
da demografia indígena ao estudar as relações entre os índios e o Brasil. Na 
sua prespectiva, "seria impiedoso até valorizar demasiado o termo 
sobrevivência para um quadro histórico onde 95% de uma totalidade 
populacional desapareceu num período de menos de 500 anos". Todavia, 
depara-se com fortes indícios de que as populações indígenas sobreviventes 
vêm crescendo nas últimas décadas. Portanto, o quadro que se apresenta não é 
terminal. 

Na sua maioria, os índios estão em contato com a sociedade 
brasileira desde há alguns anos. Sem perderem sua identidade cultural, o 
grupo Gorotire-Kayapó é um modelo (Anexo I: Representação gráfica da 
ocaização dos Kayapó). Lukesch (1976), ao efetuar sua pesquisa de campo com 
a referida aldeia nessa época, comprovava que, mesmo depois de ter tomado 
contato com a civilização, ela continuava vivendo segundo suas tradições. 

Do que se conserva documentado, em relatório apresentado ao 
Serviço de Proteção aos Índios, em 18 de abril de 1940 por Curt Nimuendajú, 
os Kayapó Setentrionais são conhecidos desde o século XVII. Neste 
documento ele relata os confrontos e acontecimentos que marcaram a 
trajetória dos Gorotire - sub-tribo Kayapó - e os "civilizados" (caucheiros, 
missionários ingleses, castanheiros, entre outros), mais especificamente, 
desde 1897 até aquela data. Por sua vez, num relatório sobre "A situação atual 
dos índios Kayapó", elaborado por Carlos de Araújo Moreira Neto (1959), 
percebe-se a preocupação central do autor direcionada para a necessidade de 
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se refletir, discutir e planejar o desenvolvimento de uma política indigenista 
"mais eficiente". Em contato freqüente com diversos grupos Kayapó, no 
período de dois anos, detectava problemas relativos às condições de vida e às 
expectativas de sobrevivência cultural e biológica dessas comunidades tribais, 
inclusive dificuldades "para resistir epidemias y otros procesos de 
desintegración física e socio-cultural..." (Situación actual de los índios Kayapó. 
Boletin Indigenista, vol. XX, N2 2, juão, 1960, México, p. 102-104). Banner 
(1961), igualmente investiga sobre os Kayapó (os Gorotire, entre outros) desde 
1939 e verifica mudanças significativas na rotina diária da aldeia: "as várias 
hordas que constituem a tribo Kayapó estão abandonando as hostilidades e 
aprendendo a dedicar-se à produção de borracha, castanha e outros produtos 
da região". Em 1962, é publicado um artigo de Edson Soares Diniz intitulado 
"Os Kayapó-Gorotire" em que ele evidencia aspectos da organização social e 
das mudanças "aculturativas". 

r- 

Enfim, muito já se tem registrado sobre essa tribo especialmente 
e existe uma explicação para este dado: na década de 60, amplo programa de 
pesquisa desenvolvido pelo Harvard Central-Brazil Research Project 
privilegiou o estudo de sociedades pertencentes ao tronco lingüistico Jê 
(Gorotire). O objetivo dos antropólogos inseridos no projeto era "estabelecer 
um modelo explicativo que possibilitasse esclarecer as relações cruciais e os 
prindpios de organização do sistema social destes grupos" (VIDAL 1977). No 
que se refere aos Kayapó Setentrionais, Vidal identifica como os trabalhos 
mais representativos, os de Horace Banner (1961) e os de Simone Dreyfus 
(1963) entre os mais antigos e os de Terence Turner (1966) e Joan Bamberger 
(1967), que se concretizaram anos depois. 

De leituras mais recentes, informações fornecidas pela FUNAI 
revelam que no dia 13 de março de 1981, FUNAI e DODEGEO celebraram um 
convênio no qual oficializam a exploração dessa atividade econômica em 
terras dos Gorotire, cabendo uma indenização de 1 % para os índios pela 
ocupação da reserva. Em março de 1985, os Gorotire expulsam os garimpeiros 
e impõem como condição para reabertura do garimpo, a demarcação de sua 
reserva e o awnento da taxa sobre a produção do ouro para 5%. Em maio do 
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mesmo ano, eles assinam acordo e a região reivindicada por eles é declarada 
como área de ocupação Kayapó. 

Isto posto, depreende-se que as mudanças decorrentes do contato 
índio/branco, em determinada perspectiva, remetem para a necessidade de se 
delinear uma visão e de se projetarem estratégias, no sentido de se estabelecer 
a continuidade e a permanência "segura" dos índios no Brasil. E uma tarefa 
complexa, sobretudo por movimentar forças de diversas naturezas - algumas 
de grande poder de destruição - com a sustentação de segmentos menores de 
defesa. Com o objetivo de exemplificar, o que significa para os Gorotire - caso 
concreto - o aporte de recursos monetários advindos de multinacionais pela 

r=: exploração de ouro em suas terras? A sua capitalização ou a sua destruição? 

1.2 Saúde e garimpo 

A configuração da problemática indígena atualmente tem se 
mostrado positiva para os índios em muitos aspectos. Igualmente, porém, 
incorpora desdobramentos potencialmente negativos. O maior deles é a 
mineração. 

A primeira descrição em profundidade do impacto social e 
ambiental do programa de desenvolvimento amazônico foi elaborada por 
Shelton H. Davis, em 1978. Ele analisa a história econômica da bacia 
amazônica desde a II Guerra Mundial até 1970, com a construção da rodovia 
transamazônica. Num segundo momento, aborda a política indigenista 
contemporânea em nosso meio e os efeitos daquele empreendimento, assim 
como dos programas de exploração mineral em população indígena. É 
alarmante o panorama por ele traçado da situação. De outra forma, Gomes 
(1988) também aborda a questão do garimpo em área indígena e seu relato não 
diverge do anterior. "Sabe-se que o contato próximo de pessoas que exploram 
minérios, pelo seu estilo de vida agressivo e imediatista, resulta sempre em 
prejuízo fatal para os índios". Violência, transmissão de doenças infecciosas, 
como também a destruição do meio ambiente local pela poluição dos rios 
através do uso de mercúrio e outros produtos químicos são ocorrências 
presentes neste tipo de atividade extrativista. 
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irrresistível do dinheiro, do que se pode comprar com ele .... Do ouro extraído 
das terras, particularmente dos Gorotire, já foi possível a aquisição de dois 
aviões de pequeno porte, apropriados para pequenas pistas. Com esse 
transporte, os Kayapó adquiriram uma fácil mobilidade: passam parte do seu 
tempo fazendo compras nas pequenas cidades e "corrutelas" de garimpeiros 
do sul do Pará e visitam aldeias e cidades grandes, como Belém e Brasília. 

As conseqüências frente a essas mudanças estruturais, ou seja, as 
adaptações, são ainda pouco conhecidas em nosso país. As hipóteses, porém, 
não são otimistas. Nos Estados Unidos, "com as indenizações aos Eskimo pela 
passagem de gasodutos e alienações de terras exploráveis no Alaska, bem 
como outras situações onde foram descobertas jazidas de petróleo e minérios 
estratégicos e onde foram instaladas hidrelétricas, o resultado a médio prazo é 
a deterioração da vida tribal, prosseguida pelo sentimento de anomia, isto é, 
de perda de identidade social, e completada pelo enquadramento cultural e 
social à sociedade mais ampla. Enfim, a passagem de uma sociedade 
autônoma para uma minoria dependente" (GOMES 1988). 

Nesse sentido, estudos mais recentes na área de Saúde Coletiva 
têm sido projetados objetivando "obtenção de dados exploratórios básicos para 
caracterização, a nível do coletivo, das condições e riscos à saúde clínica e 
biológica de garimpeiros/ queimadores atuantes no extrativismo aurífero de 
reservas indígenas" (Projeto Colaborativo/Fundação Mata Virgem 1991). Os 
índios compartilham com os garimpeiros (que exercem a atividade 
propriamente dita) da contaminação pela ingestão de peixes, vegetais, frutas e 
também de água e condições de trabalho e saneamento a que se submetem, 
direta ou indiretamente. Un dos problemas graves com o qual os Gorotire se 
deparam é que o rio Fresco, afluente do Xingu que margeia a aldeia, fornecia 
água potável até ter seus caudatórios poluídos pela extração de minérios; 
"morreu", não tem mais condições de sobrevivência. Outra conseqüência 
deste fato é que a sua poluição também está atingindo fortemente o 
abastecimento de água da cidade de Altamira. A situação atual do grupo 
específico retrata a presença do alcoolismo; o dinheiro que hoje está sendo 
repassado a esta comunidade não chega a suprir as necessidades existentes, o 
que acarreta a precariedade de condições no que diz respeito à cura de 
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moléstias e à alimentação mais diretamente. Nota-se, portanto, a deterioração 
da qualidade de vida desses índios, de uma forma geral. 

1.3 Atividade física 

A atividade física, de maneira geral, é uma manifestação 
representativa do componente cultural de determinanda comunidade. Ela 
traduz, reflete mudanças expressivas que se sucedem com o passar do tempo 
na sociedade. Focalizando o problema que se defronta, qual seja, a atividade 
do garimpo em aldeia indígena, entende-se, na perspectiva da Educação Física, 
que a atividade física reproduz as transformações e conseqüentes adaptações 
na comunidade específica, esta de ordem econômica, política, social, cultural 
e, logo, representativa das condições em que vive o grupo, particularmente 
aquelas diretamente relacionadas à saúde. Em outras palavras, o que se busca 
é observar, interpretar, refletir, entender como se trava a relação índio/saúde. 
Enfim, o que se passa na comunidade antes e depois do garimpo, através de 
seus interesses físicos. 

Um estudo com esse objetivo comporta várias possibilidades de 
abordagem, que compreendem desde a consideração dos componentes de 
motivação individual, passando por experiências pessoais ligadas à história de 
vida do grupo específico, até aspectos estruturais, de ordem sócio-econômica. 

A questão central que direciona este trabalho se refere à de que 
forma a relação cultura/atividade física permeia a prática dos indivíduos e 
grupos, no seu dia-a-dia. 

Para tanto, faz-se relevante pesquisar a relação 
indivíduo/comunidade, procurando detectar aquilo que "convém" às pessoas 
no respectivo grupo com relação às suas necessidades, mais especificmente, 
no que diz respeito aos seus interesses físicos. Cabe ressaltar que o indivíduo é 
compreendido como produto social, ou seja, que a categoria de indivíduo 
como pessoa livremente separável de sua tribo, por exemplo, nada tem de 
natural e aparece numa certa etapa da história. 

Nesse sentido, qual será a atividade física realizada pelos índios 
hoje e em que esta se diferencia da realidade anterior à prática do garimpo? 
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Dreyfus (1963), caracteriza de forma abrangente a rotina do k8upo 
Jê: "les Gé présentent ume grande homogénéité culturelle. A quelques détails 
pres, portant surtout sur la facture des objets et le style de l'omementation, le 
contenu du chapitre II du présent travail peut s'appliquer aux autres groupes. 
Leurs ressources alimentaires provienent de l'agriculture (que tous 
pratiquent dans des conditions analogues bien que la division sexuelle du 
travail subisse quelques variantes d'une population à l'autre), de la chasse 
masculine, individuelle et collective, du ramassage du miel et des fruits 
sauvages et, dans une tres moindre mesure, de la pêche (généralement "au 
timbo"). Tissage et poterie sont partout absents. L'artisanat est réduit à la 
fabrication des armes, à la vannerie et au travai! du cotos (filé et crocheté)". 
Turner (1966), ao descrever, no primeiro capítulo de sua tese sobre "territory, 
economy and ecology" dos Gorotire, inclui como atividades comumente 
presentes na comunidade e que se identificam como físicas: "horticulture, 
gathering, hunting and fishing" entre as principais. Banner (1961), relata as 
atividades do acampamento citando: o hóquei (aben bê ópuit), obviamente 
diferente do hóquei praticado pelo homem esportivo de nossa sociedade; a 
luta corporal (aben ôkê), como uma diversão especial para os guerreiros 
novos; as batalhas de fogo (kuuU Krait-ó aben kabê); o cabo de guerra (men 
abenbê kukúe), o arremesso de dardos; as brincadeiras nos rios, são "peritos 
no nado"; e as danças, entre outros exemplos. Contudo, Diniz (1962), ao 
caracterizar os aspectos sócio-culturais daquele momento coloca que "luta 
corporal, batalha de fogo, cabo de guerra, etc., diversões que foram narradas 
pelo autor em seu trabalho, não estão mais em voga ou pelo menos 
encontram-se em aparente desuso". Por outro lado, em relatório elaborado 
pelo Ministério do Interior (MINTER), pela Fundação Nacional do Indio 
(FUNAI) e pelo posto indígena DJUDJRTYKTI, em 1988, fala-se de 
agricultura/pecuária e de extrativismo vegetal e mineral. 

Isto posto, conclui-se que diante das transformações ocasionadas 
pela presença do garimpo - atividade em que este trabalho se propõe a deter 
sua análise - justifica-se as conseqüentes mudanças nos interesses físicos 
preconizados pelo grupo referido. Todavia, de que modo essas práticas 
refletem a qualidade de vida dessa população é a tarefa essencial. 
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Esta proposta tem o intuito de verificar até que ponto se 
manifesta a influência da cultura do branco em relação à cultura do índio, no 
que se refere às atividades físicas comumente desenvolvidas e de que forma 
essas mudanças reproduzem a realidade econômica, social, cultural do grupo 
indígena Gorotire-Kayapó. Faz-se importante explicitar que, delimita-se o 
enfoque para a relação índio/atividade física/saúde na sua especificidade, ou 
seja, os Gorotire, suas atividades físicas e o mercúrio disseminado através da 
alimentação e das condições de trabalho. 

Para tanto, primeiramente é necessário investigar qual era a 
atividade física praticada antes do contato com o branco, contextualizada em 
determinado momento histórico. Numa segunda fase, identificar quais as 
atividades características da comunidade atual. Num terceiro momento, 
proceder a estudo comparativo dessas duas "realidades" visando a constatar o 
grau de deterioração no que diz respeito à qualidade de vida, a partir de 
análise da situação vivenciada pelo grupo referido. 

3. Procedimentos metodológicos 

3.1 Referencial teórico 

A cultura física tornou-se um fenômeno social. Este fato se 
reflete nos mais variados setores: econômico, político, cultural, ideológico, 
científico e social. Em outras palavras, ao se definir cultura física como um 

r· conjunto de conquistas, realizações e elementos de ordem social, que 
intervêm no aperfeiçoamento físico do homem, depreende-se que os seus 
domínios estarão relacionados com o conjunto das exigências sociais, com as 
possibilidades reais de ordem política, econômica, científica, pessoal, cultural, 
social que permitem progressões ... Sua análise, sua origem e conseqüências 
não pode ser encarada de uma forma independente, na medida em que a 
história das atividades físicas educativas demonstra que elas sempre foram 
determinantemente influenciadas pelas necessidades da produção material e 
pela prática social, política e cultural. 
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Por outro lado, a saúde entendida como processo dinâmico, não 

estável, condicionado por determinantes vários, como a alimentação, 
habitação condições de trabalho, fator econômico, entre outros, não pode ser 
negligenciada. 

Portanto, o trabalho será fundamentado considerando: 

- a atividade física como um fenômeno representativo da 
sociedade na qual se insere, refletindo uma situação temporal-espacial 
determinada; em outros termos, a atividade física é compreendida como uma 
maneira possível de interpretação e análise das condições de vida da 
comunidade específica; 

- o conceito de saúde compreendido a partir de uma visao 
dinâmica do movimento dos processos e sua relações, de tal modo que, por 
exemplo, pode desentranhar-se a patogenicidade de uma estrutura social 
exploradora e conflitiva que deteriora a vida e impõe padrões destrutivos. Em 
outras palavras, em seu sentido mais abrangente, a saúde é o resultado das 
condições de alimentação, habitação, meio ambiente, acesso e posse da terra e 
acesso a serviços de saúde. Todavia, não é um conceito abstrato. Define-se no 
contexto histórico de determinada comunidade e num dado momento de sua 
evolução; 

- e, finalmente, a atividade extrativista de ouro como um marco 
na definição de uma perspectiva histórica. 

3.2 Métodos e técnicas 

3.2.1 Para a reconstituição histórica da situação do grupo antes do 
garimpo, tanto no que se refere à análise das atividades físicas, como para o 
estudo das condições de vida da população: 

- pesquisa documental (artigos, monografias, fotos, etc.) referente 
ao período anterior à prática do garimpo. Nesse sentido, através de artigos 
monográficos ou em periódicos correntes publicados, foi possível identificar 
algumas das atividades físicas praticadas pelos jovens da aldeia referida 
(Quadro I); 
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- levantamento de documentos oficiais advindos do Ministério 

do Interior, FUNAI, relacionados a dados econômicos, demográficos, entre 
outros. 

3.2.2 Para análise do objeto de estudo: 

- opinião e contribuição de estudiosos reconhecidos das áreas de 
saúde, educação física e antropologia. Para seleção destes pesquisadores serão 
considerados os critérios da produção científica na área e a sua identificação 
com a temática indígena; 

- levantamento bibliográfico, fundamentalmente relacionado à 
antropologia como área de conhecimento. 

3.2.3 Para análise situacional, esta tendo como pressuposto básico 
que "as normas da sociedade não constituem um todo coerente e consistente" 
(FELDMAN - BIANCO 1987): 

- relatos dos índios de diferentes faixas etárias sobre a "rotina" de 
vida e a relação com os seus "interesses físicos"; 

- pesquisa iconográfica com o objetivo de retratar a prática física 
comumente desenvolvida na comunidade, como a atividade agrícola e a caça, 
enfim, atividades diariamente praticadas. 

3.2.4 Para análise das fotos: 

- estudo descritivo e comparativo das atividades físicas praticadas 
antes e depois do garimpo, assim como das condições ambientais, de moradia 
e do aspecto físico da população. 
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Período 
Procedimentos 1991 1992 

i-s ~ 2•s ~ r-s 1 z-s 
-------------------------------- ------ --- ---- 
Sistematização da pesquisa X 
Levantamento bibliográfico X 
Projeto de pesquisa X 
Pesquisa de campo X - Relatório da pesquisa de campo X r 

Estudo descritivo e comparativo 
do material fotográfico X 

Relatório final 
1 

X 
Divulgação dos resultados X 
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Quadro 1: Caracterização das atividades físicas relatadas na 

literatura referenciada. 

Atividades Caracterização 

Brincadeira e diversões Em Kayapó, a palavra "brincar" significa 
"espantar". Os meninos que correm, um atrás do 
outro, gritando, pulando, batendo, chorando, estão 
se "espantando". 

Brinquedos Os jovens Kayapó dispõem de poucos brinquedos 
propriamente ditos. Não é raro ver, por exemplo, 
um menino de colo lançando flechinhas nos 
pintainhos, ou as crianças fazendo pequenas casas e 
canoas (com esteiras, cestos, paneiros e remos que os 
pais fabricam) e remando em terra as embarcações 
que ajeitam de alguma espata de palmeira. Cedo os 
meninos aprendem a tecer fibras e palhas, 
confeccionando abanos, coroas, pulseiras e outros 
artigos, como figuras de peixes e animais feitos de 
cera de abelha. Também pegam insetos vivos, 
fazendo-os andar ou voar com carga. A melhor 
brincadeira é ao ar livre, onde a gurizada pode se 
reunir para atirar flechas num tóro de bananeira e 
bater petecas de palha de milho. 

,.,-, 
H6quei Dois conjuntos de meninos e rapazes munem-se de 

tacos e de bolas que são côcos de babaçu, sendo estas 
em número igual aos jogadores de cada lado. O 
conjunto que tem as bolas forma uma fileira, com as 
bolas nos pés, em posição de serem arremessadas 
com o taco rumo às canelas dos oponentes, que 
esperam o tiroteio em duas ou três linhas curtas, 
uma após outra. Antes de impulsionar as bolas, 
batem repetidas vezes no chão, e gritam até o 
momento de atirar. Não é de admirar que os 
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guerreiros Kayapó sejam peritos no manejo do 
tacape, pois desde a infância aprendem brincando, 
treinam no campo de bola para o de batalha. 

Luta corporal É uma diversão especial para os guerreiros novos. O 
desafio é livre e sem palavras. Os adversários 
agarram-se mutuamente pela cintura, fechando as 
mãos por trás. Suspendem, dobram, torcem um ao 
outro, porém sem modificar as posições das mãos. 
Os assaltos terminam logo que um dos lutadores 
perca o equilíbrio e toque o chão com o corpo. 

Batalha de fogo Todos se armam de quanta lenha em brasa possam 
apanhar das fogueiras domésticas. Os paus com fogo 
são lançados, enquanto os combatentes pulam de 
um lado para o outro. 

Espingardas de pressão Quando os meninos cansam de "espantar" uns aos 
outros, viram a boca da arma (feita de talo oco da 
folha do mamoeiro com munição de miolo de 
maniva) contra moscas, aranhas e sapos. 

Cabo de guerra Pegam um urubu, crivam-no de flechas pequenas, 
sem matá-lo. Queimam-lhe os olhos. Amarram um 
cipó verde a cada asa-com-pena da ave e, dividindo 
se em dois grupos, organizam um "cabo-de-guerra" 
puxando os cipós até rasgar o urubu. 

Arremesso de dardos Dois conjuntos de rapazinhos, sentados de cócoras, 
se enfrentam ocupando os lados opostos do campo 
circular no meio do acampamento. Levanta-se um 
deles lançando desafios e empunhando meia dúzia 
de flechas de ponta embolada com cera ou palha de 
milho. Um oponente, igualmente armado 
responde sem demora e corre a seu encontro, 
lançando os dardos com todo o ímpeto possível, 



rumo ao desafiante que não revida. Apenas tf)JSe o 
corpo, ou pula de um para outro lado a fim de não 
ser atingido. 

Brincar de marimbondo Trepam de dois a dois levando entre os dentes um 
pedaço de pau com que devem quebrar a casa dos 
marimbondos. 

Na âgua Os Kayapó banham-se várias vezes por dia; para o 
índio o banho não é tanto para lavar o corpo, como 
para esfriá-lo. Peritos no nado, fazem numerosas 
fintas, onde um galho de pau pode servir de 
trampolim e um cipó grosso, de trapézio, dos quais 
saltam, fazendo volteios. As mulheres novas 
brincam "plantando maniva" na água rasa, 
conhecida por nós como bananeira. 

Figuras 2 

. --· 

1) O rio Fresco margeia a aldeia e era fornecedor de água potável até ter seus 
afluentes poluídos pela extração de minérios. De acordo com 
relatório fornecido pela FUNAI, "o rio morreu", não tem mais 
condições de sobrevivência, inclusive, a sua poluição está 
atingindo fortemente o abastecimento de água da cidade de 
Altamira . 

2) Aspectos ambientais da aldeia (habitação). Dados populacionais levantados 
em fevereiro/91 pela FUNAI-Administração Regional de 
Redenção/PA, registram 936 índios Gorotire na aldeia. 

3) Uma das características da população é que as mulheres concebem filhos 
num mesmo período; percebe-se pela foto que a idade das 
crianças é a mesma. 

4) O aspecto da criança denuncia carências nutricionais e doença. Observa-se 
com destaque o tronco, membros inferiores e abdomem saliente. 
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5) As mulheres são gordas e os homens são fortes. O acesso à saúde é difícil e 
detecta-se uma deterioração na qualidade de vida do grupo. 

6) A índia não está grávida. As condições de higiene da casa são precárias. 
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1- Introdução 

A atividade garimpeira na Amazônia tem se intensificado 
bastante desde o início da década de 80, provocando o despejo de 
desconhecidas, porém grandes quantidades de mercúrio no ambiente. Alguns 
estudos tem demonstrado concentrações elevadas de mercúrio em 
compartimentos bióticos e abióticos dos ecossistemas. O comportamento do 
mercúrio no ambiente inclui a acumulação desse material na cadeia trófica. 
Assim sendo, acredita-se que os peixes e outras fontes de alimentação possam 
conter altos índices de mercúrio, chegando às populações humanas que, 
dependendo da quantidade e das espécies consumidas, constituem níveis de 
endemias (?) (falta). 

De maior interesse para este trabalho, pode-se citar os intervalos 
de médias de concentração de mercúrio total, (o resto ilegível). 

Tradicionalmente, populações ribeirinhas e indígenas da 
Amazônia utilizam o recurso pesqueiro como fonte principal de proteína; 
portanto, são grupos críticos com relação à exposição ao mercúrio orgânico. Os 
estudos específicos para a avaliação dos níveis de exposição, respostas 
biológicas e possíveis correlações em populações humanas são incompletos e 
descontínuos, conforme conclusões de HACON (1990) em detalhado relatório 
técnico para a avaliação da exposição humana ao mercúrio na Amazônia. 

Devemos considerar que as espécies de pescado que apresentam 
as mais elevadas concentrações de mercúrio não são, necessariamente, as 
mais consumidas pelas populações nativas durante a maior parte do ano. 
Estudos recentes no rio Madeira (BOISCHIO, no prelo) verificaram que os 
peixes consumidos com maior frequência são: curimatã, pacu e sardinha. 
Outros peixes também consumidos são: branquinha, jutuarana, mandi e 
piranha. O mesmo estudo verificou, até o momento, o intervalo de 5 a 50 
ppm de mercúrio no cabelo de indivíduos que ingerem estas peixes na região 
estudada. Estas concentrações detectadas são discutidas com base na ingestão 
diária de 2,5 g/kg de peso corporal, fundamentada no inquérito alimentar 
realizado na mesma população, considerando ainda algumas concentrações 
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de mercúrio nos peixes acima citados. Tal intervalo de concentração de 
mercúrio em cabelo reflete a gravidade da situação na região estudada, 
especialmente para as mulheres em idade fértil. 

Faz-se necessário, portanto, que seja investigado 
sistematicamente o consumo qualitativo e quantitativo do pescado, para que 
então seja levado a termo a análise do mercúrio nas espécies estudadas e mais 
freqüentes na dieta das populações que as utilizam de forma intensa, como 
forma de subsistência. Neste sentido, é também importante o estudo do grau 
de intensidade da presença de mercúrio na caça e alimentos vegetais 
empregados mais usualmente na alimentação das mesmas populações, para 
que o quadro da possível intoxicação por esse metal fique dentro das nossas 
condições de trabalho, do modo mais amplo possível. Ainda dentro deste 
ângulo, é fundamental a determinação das concentrações de mercúrio em 
amostras de cabelo das populações-alvo, como também o estudo da correlação 
entre a exposição e a resposta metabólica, importante para posteriores 
generalizações. 

Estudos epidemiológicos com base nos episódios de intoxicação 
pelo mercúrio ocorridos no Japão (Minamata e Niigata) e no Iraque, 
estabeleceram um intervalo de 50 a 125 ppm de mercúrio no cabelo como 
suficiente para a manifestação de sintomas clínicos precoces em 5% da 
população exposta. Tais concentrações resultam da ingestão diária de 3 a 7 
gramas por quilo de peso corporal (IPSC 1990). A ingestão diária de 200 gramas 
durante longos períodos resulta em níveis capilares de mercúrio de 
aproximadamente 50 ppm. Contudo, estudos recentes (KJELLSTROM 1990), 
verificaram que a sensibilidade do feto aos efeitos tóxicos do mercúrio pode 
manifestar-se com a concentração capital materna de mercúrio a partir do 
intervalo de 10 a 20 ppm. Com esta ressalva, é relevante priorizar na 
amostragem as mulheres em fase fértil. 

Segundo NRIAGU (1979), o eritrócito fetal pode acumular 30% 
de mercúrio total acima dos níveis correspondentes de mercúrio materno, e 
estes níveis podem chegar ao triplo do mercúrio contido no plasma da mãe. 
Segundo o mesmo autor, em ratos o mercúrio é capaz de interferir nas 
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enzimas monoaminooxidase (MAO) e citocromo oxidase, e no ácido 
deltaminolevulínico, na formação do grupo prostético heme. Verificou o 
mesmo autor que o mercúrio deprime a atividade da glicose-6-fosfatase (G6P) 
e baixa a concentração do glicogênio hepático. 

É válido recordar que as implicações toxicológicas provocadas 
pelo mercúrio orgânico estão direcionadas para o sistema nervoso central. Os 
sintomas clínicos deste distúrbio são múltiplos: alterações sensoriais, falta de 
coordenação motora, dificuldade na articulação das palavras, distúrbios 
visuais e auditivos, além de tremores nas extremidades, pálpebras e lábios. A 
freqüência e variação de ocorrência destes sintomas clínicos concordam com a 
frequência e intensidade de exposição ao mercúrio. O quadro clínico mais 
freqüente em crianças geradas sob tais condições é composto de: 
microencefalia, hiperreflexia, comprometimento na coordenação motora em 
mental, por vezes associado a episódios de cegueira e surdez. 

Area de Estudo 

A atividade garimpeira teve início em 1980, com a chegada de 
garimpeiros na região dos Gorotire; em 1981, é oficializada a exploração de 
ouro por garimpagem nas localidades denominadas Tarzan e Maria Bonita. 
Aos Gorotire, caberia uma indenização de 1 % da produção aurífera. No 
mesmo ano, os garimpas Bateia e Filomena tem continuidade, sob liderança 
dos Kikretum. Em 1983, são abertos os garimpas de Arraia e Mutum, na área 

,-_ de influência da aldeia Kikretum. Em 1985, o garimpo de Cumaru do Sul (ou 
Cumaruzinho) tem início em área Gorotire. Ainda nesse ano, os Gorotire 
exigem e obtém a taxa de 5% sobre a produção de ouro (FUNAI, 1985). 

Dados populacionais levantados em fevereiro de 1981 pela 
FUNAI, totalizam 1730 índios distribuídos em quatro aldeias, da seguinte 
forma: Gorotire, 936 índios; Kubenkokre, 202 índios; Kikretum, 284 índios; e 
finalmente, Aukre, 228 índios. Apenas as aldeias Gorotire e Kikretum sofrem 
influência do mercúrio despejado pelo garimpo. Estas populações totalizam 
1220 índios. 
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Em ambas as aldeias, o rio Fresco recebe despejo dos rejeitos da 

atividade garimpeira, adquirindo o aspecto físico de um rio de águas brancas. 
O rio Fresco é utilizado como local de captura de pescado. A disponibilidade 
de pescado e freqüência com que o mesmo é utilizado deverão ser 
consideradas no decorrer das avaliações e estudos aqui propostos. 

II - Objetivos 

Objetivos gerais 

- Estabelecer a prevalência do mercúrio na população-alvo 
exposta. 

- Estimar os níveis de ingestão de mercúrio desta população, 
através de estudo do consumo do pescado e caça utilizados, e dos alimentos 
vegetais. 

- Correlacionar os níveis gerais de exposição com os níveis de 
prevalência do mercúrio na população-alvo. 

Objetivos específicos 

- Avaliar o pescado local consumido, de acordo com o nível 
trófico. 

(' 

- Estabelecer a concentração de mercúrio nas espécies que servem 
como base na alimentação para a população-alvo (peixes, pequenos 
mamíferos, aves) e nos vegetais empregados na sua alimentação. 

-Proceder à avaliação do quadro nutricional da população-alvo. 

- Estimar os possíveis efeitos adversos à saúde da população 
alvo, segundo os níveis de prevalência detectados. 
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III - Material e Métodos 

Métodos 

O desenho amostral será elaborado de acordo com os dados de 
prevalência de mercúrio em cabelo, detectados em estudo-piloto. São duas as 
aldeias que sofrem influência dos despejos de mercúrio, totalizando cerca de 
1200 indivíduos: os Gorotire e os Kikretum. A população amostrada será 
investigada quanto aos seguintes aspectos: (1) distribuição por faixa etária e 
sexo; (2) altura e peso corporal para posterior avaliação do quadro nutricional; 
(3) malaria, agravos à saúde, casos de aborto e natimortalidade; (4) taxas 
médias de fecundidade e parturição; (5) inquérito alimentar para verificação 
qualitativa e quantitativa do consumo de pescado, outros animais e vegetais 
potencialmente críticos à exposição ao mercúrio. Para a obtenção destas 
informações, serão utilizados formulários e fichas de campo. Estas 
informações serão obtidas em dois níveis: primeiramente uma abordagem 
ampla e genérica, onde devem ser consideradas as espécies, quantidades, e 
procedência. Estas mesmas questões serão verificadas através de 
acompanhamento do consumo diário do alimento, em unidades familiares. 

Uma vez detectadas as espécies utilizadas em maiores, médias e 
menores frequências pela população-alvo, elas serão analisadas quanto à 
concentração de mercúrio. Estas espécies serão sempre consideradas de acordo 
com o nível trófico a que pertencem, para possibilitar uma discussão, em 
termos da presença do mercúrio na cadeia trófica, por hábitos alimentares. 

De acordo com estudos similares realizados em outras 
localidades da região amazônica, supõe-se que haja pelo menos 30 espécies de 
peixes ocupando as três categorias de freqüência na dieta. Considerando as 
duas cadeias a serem investigadas, pode-se prever a realização da análise de 
cerca de 300 amostras de peixe e amostras de outros animais e vegetais que 
compõem a base alimentar das populações-alvo. 

As amostras objeto de análise serão obtidas sem qualquer 
alteração do processo usual de obtenção das populações-alvo; isto é, alíquotas 
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do material alimentar das unidades familiares serão recolhidas diariaIJ~te, 

1 ., 
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tratadas segundo a metodologia específica para cada estudo, e processadas 
localmente, quando cabível. 

A informação quantitativa do consumo alimentar será obtida 
por pesagem e/ ou observação a nível individual, ou ainda por toda a 
população (por exemplo, durante festividades coletivas da tribo), conforme o 
mais conveniente para o nosso estudo. A balança utilizada para as pesagens 
será a de mola, com capacidade de até 5 kg. Pretendemos, com este 
procedimento, fazer correlações que nos levem a estimativas médias do 
consumo de mercúrio, per cápita e grupalmente. Para a avaliação do estado 
nutricional das populações-alvo, e visto ser este um fator relevante para o 
metabolismo do mercúrio e freqüência dos sintomas clínicos, serão pesados 
todos os indivíduos amostrados em balança de capacidade de 125 kg, e 
medidos com régua calibrada própria, contida no conjunto da balança. Tais 
dados servirão também para a estimativa da idade dos indivíduos. 

As unidades familiares terão seus mambros analisados quanto a 
possíveis alterações hematológicas e da função hepática. Na hematologia, 
serão efetuados o cálculo do volume globular pelo método do hematócrito de 
WINTROBE, a análise semiquantitavtiva da hemoglobina pelo método de 
TALGWIST, e o volume globular médio das hemácias, com base no esfregaço 
sangüíneo corado pelo método de WRIGHT. Como provas de função 
hepática, faremos análise das seguintes enzimas sérícas: aspartato amino 
transferase, alanina amino transferase, fosfatase alcalina, colinesterase séríca, 
e bilirrubina direta e indireta no soro. As avaliações hematológicas serão 
realizadas a campo, e as provas de função hepática deverão ser efetuadas no 
laboratório de bioquímica no Departamento de Patologia da Universidade 
Federal Fluminense. Para tal, o soro será obtido pela metodologia usual, 
sendo imediatamente congelado em nitrogénio líquido. 

Para a verificação da prevalência do mercúrio nas populações 
alvo, serão amostrados os indivíduos para análise desse metal no cabelo. A 
coleta e análise desse material serão realizadas e discutidas conforme os níveis 
de mercúrio previamente detectados no estudo-piloto. As amostras de cabelo 
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serão obtidas a partir do escalpo. Será considerada certa sazonalidade de 
exposição, para complementação da análise. 

Supondo quatro níveis de ingestão de mercúrio, e com a 
população-alvo distribuida em cinco faixas etárias, balizadas dos 15 aos 45 
anos e desdobradas por sexo, serão necessárias 120 amostras por estrato, 
totalizando 600 amostras de cabelo para análise do metal por absorção 
atômica, a campo. Casos escolhidos serão analisados pela mesma técnica no 
Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Os resultados obtidos, de ingestão alimentar de mercúrio e sua 
rr-. concentração no cabelo, serão discutidos em termos da possibilidade de 

freqüência e intensidade de sintomas clínicos, alterações hematológicas e da 
função hepática. 

Serão considerados, sempre que possível, os dados sobre abortos, 
natimortalidade, taxa de fecundidade e taxa de parturição média, visto que o 
útero materno é órgão mais sensível, quanto .à sintomatologia clínica, que os 
demais órgãos eventualmente afetados. 

Em resumo, serão efetuados: 
- 600 análises de mercúrio em peixes 
- 600 determinações de mercúrio em cabelo 
- 120 determinações do volume globular no sangue 
- 120 determinações da hemoglobina sangüínea 
-120 determinações do volume globular médio das hemacinas 

em esfregaços 
- 120 determinações do conjunto de enzimas hepáticas 

selecionadas no soro 
- 120 determinações de bilirrubina direta e indireta no soro 
- 120 levantamentos por inquérito e fichas de campo 

Na dependência das condições locais e por ocasião da época do 
trabalho de campo, serão realizados ainda: 
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- análises de mercúrio em animais de caça 
- análises de mercúrio em vegetais alimentícios, em número 

significativo de amostras. 
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Material 

- Microscópio binocular com lente de imersão 
- Lámina graduada para mensuração de células 
- Centrífuga até 3500 rpm 
- Caixas de lâminas com 50 unidades 
- Corante hematológico (Wright) - frasco de 100 ml 
- Tubo de hematócrito de Wintrobe 
- Kit de escala de Tallqwist, com disco 
- Kit para AST / ASAT com 50 determinações 
- Kit para ALT / ALAT com 50 determinações 
- Kit para fosfatase alcalina com 50 determinações 
- Kit para Gama-GT com 50 determinações 
- Kit Mercotest-colinesterase com 50 determinações 
- Kit para bilirrubina sérica com 50 determinações 
- Agulha de Wintrobe 
- Seringa descartável de 10 ml com agulha 2Sx7 
- Kit para análise de mercúrio por absorção atômica 
- Garrafa de nitrogênio líquido completa 
- Caixas de isopor de diversas capacidades 
-Tubos de ensaio 10x75 com tampa 200 
- Balança com régua medidora, com capacidade até 125 kg 1 
- Ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA) a 10%, frasco de 10 ml 3 

1* 
1* 
1* 
5 
2 
15 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1* 

300 
2000 

1 

- Papel de filtro neutro - caixa com 160 unidades 
- Saco plástico 10x15 cm 

2 
2000 

- Material de apoio para os estudos: algodão, álcool, desinfetante de pele, 
detergente, facas de dissecção, etc. 

- Formulários apropriados para o inquérito alimentar e outros 
- Mapas da região objeto do estudo 

* Material já adquirido pelos pesquisadores 
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Diagnóstico das Condições de Saúde entre os 

Kayapó de Gorotire, Pará 

Sub-projeto: Avaliação Nutricional 

Responsá veis: 

Dr. Carlos E.A. Coimbra Jr. (ENSP /FIOCRUZ) 
Dr. Ricardo V. Santos (ENSP /FIOCRUZ) 



62 

1) Introdução 

A avaliação do estado nutricional de crianças através da 
interpretação de determinados indicadores antropométricos tem sido 
largamente empregada em trabalhos visando a caracterização das condições 
gerais de saúde e nutrição da comunidade (cf. Jelliffe 1978 e Martorell 1985). 
Dado o momento particular de seu desenvolvimento, as crianças são mais 
suscetíveis a variações na provisão de alimentos e infecções. Neste sentido, o 
estado nutricional das crianças de uma dada população é indicador indireto da 
adequação da provisão de alimentos e do estado de saúde geral, daí sua 

,,,-., importância em saúde pública (WHO 1976 e Jelliffe 1975). 

Estudos recentes realizados entre populações indígenas da 
Amazônia, especialmente entre grupos que se encontram em franco processo 
de mudanças sócio-culturais e econômicas, tem revelado elevadas 
prevalências de nanismo nutricional e anemia (Coimbra Jr. 1989, Santos e 
Coimbra Jr. 1991 e Coimbra e Santos s/d). Estes mesmos estudos também 
apontaram inadequações em outros indicadores do estado nutricional, como 
as áreas musculares e adiposas do braço, que se mostraram bem abaixo de 
padrões internacionalmente aceitos. Neste contexto, a avaliação do estado 
nutricional das crianças Kayapó do Gorotire reveste-se de grande importância 
por se tratar de população indígena que se encontra em processo de mudanças 
sócio-econômicas (falta) 

2) Objetivos 

Este projeto tem como objetivo avaliar o estado nutricional das 
crianças indígenas Kayapó de Gorotire. Com este levantamento, visa-se não 
apenas caracterizar o qudro nutricional do grupo mas também organizar 
banco de dados de fundamental importância para avaliações sucessivas que 
busquem conhecer o impacto do projeto maior que ora se propõe. Estes dados 
também poderão ser utilizados em cruzamento com outros a serem coletados 
pelos pesquisadores vinculados aos outros sub-projetos. 
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Cinco medidas antropométricas serão coletadas nas crianças de O 
a 10 anos (altura, peso, circunferência da cabeça, circunferência do braço e 
dobra cutânea triciptal). O comprimento das crianças menores de 2 anos será 
medido em decúbito dorsal e a altura das mais velhas em posição ortostâtica, 
com os pés juntos e descalças. Utilizaremos um antropômetro suíço, tipo 
GPM, para as medidas de comprimento e altura. O peso das crianças de idades 
até 5-6 anos será tomado utilizando-se balança portátil de fabricação norte 
americana (Perspective Enterprises), com capacidade máxima de 25 kg e 
precisão de 100 g. Para as crianças mais velhas utilizaremos balança alemã de 
plataforma (SECA), com capacidade máxima de 150 kg e precisão de 100 g. O 
perímetro braquial esquerdo será medido utilizando fita métrica metálica, 
com precisão de 0,1 cm, no ponto mediano entre o cotovelo e o processo 
acromial. A mesma fita será utilizada na medição do perímetro cefálico. 

De acordo com recomendações da Organização Mundial da 
Saúde (WHO 1983 e 1986), os dados de peso e de altura serão comparados com 
as curvas normalizadas da população-referência do NCHS (N ational Center 
for Health Statistics). Utilizaremos o programa para microcomputador 
distribuido pelo "Centers for Disease Control" (Jordan 1986) para o cálculo dos 
desvio-padrões (valores "Z") para os índices antropométricos altura ... 

falta 

A prega cutânea triciptal será medida na região posterior do 
braço esquerdo e na mesma altura do perímetro braquial, utilizando-se um 
compasso LANGE (E.U.A.) calibrado em milímetros. A partir dos dados de 
perímetro braquial e de prega cutânea triciptal, serão estimados os índices de 
"área muscular do braço" e "área adiposa do braço", seguindo-se fórmulas 
publicadas por Frisancho (1981). Estes índices serão comparados com valores 
de referência do NCHS (Frisancho 1981). 

No campo trabalharemos num local central a ser escolhido 
juntamente com os indígenas e demais membros da equipe. Neste local serão 
instaladas balanças, antropômetro e colchão onde serão medidas as crianças 
deitadas. 
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Como as idades constituem dado fundamental para que 
possamos analisar os dados antropométricos, será necessário estabelecer certos 
procedimentos e critérios para que as mesmas possam ser estimadas. Pela 
nossa experiência, é preferível que um mesmo investigador se encarregue de 
identificar a criança (de preferência através de um número-código), sua 
família e estimar sua idade. 

4) Material a ser adquirido 

a) Disquetes para computador (20 unidades) 

b) Colchonete de espuma forrado com plástico (2 unidades) 

e) Formulário contínuo para impressão (1 caixa) 

d) filme fotográfico Polaroid (50 caixas) 

(Este filme será usado para fotografar cada família. Estimamos 
cerca de 250 famílias com aproximadamente 5 indivíduos cada.) 

5) Pagamento de serviços de terceiros 

Precisaremos pagar os serviços de um digitador. 
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