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•. 
I INTRODUC~D 

Em agosto de 1980 chesarnos à Missão Surumú (Te:rr:itÔrio Federal de Roraima), e no • • 
, Hospital s.Cemilo demos início ao nosso trabalho de Saúde, enfocar.do a P.iedicinc. err: / .. ' 

sue fonna generalista - ou seja, no ~':lbito da medicina dita Curativa {desenvolvida / 

nc mencionado has;Ji tal), além do estudo de M~Preventiva e da IndÍqer.a [ptaLo estudo / 

das Ervas e Plantas Medicinais da povo indígena Makux!) 1 e aind.:::. pela pesquisa por / 

nós desenvolvida no uso de planta MANJERIOBA no tratamento da Ma1e.ria e, de?. procuro/ 

de casos dê "filariose" MANSOf\JELLA DZZP..ClDI no sangue dos indias a que nos pr-opcmcs / 

conviver e trabalhar. t válido ressaltar e criação por nós, com e ajuda das prpprios 

pacientes, de uma ROÇA MEDICINAL lexistente hoje na Missão), cue chegcu e con~regnr/ 

33 espécies de plnntas medicineis, cem 47 plantas cultivadas lslgumas fatos em on~-/ 

xoJ, e o Curso de Er.fermacrer.1 na Escola Po.Anchicta lda ~issão), para alunas da oite 

ve série, onde prevaleceu a orientação nos E'.studos Básicos da Saúde e na f;lizdicina / 

Naturalista lfotos do final do curso em anexa). No entonto, as pesquisas no Hospital 

e e ~~cicina curetiva tomnvam ausse todo nosso tempo, tendo ficado estabelecida ~~e, 
- r d u• - • r d ....r• • • • ~ ª' p -1.4 - dr / apos uni peno o na 1v,J.s!:eD 1r.t.a":10S ncs e ..• a.car- a pos-:erior:r. a , ..• revenl...,_va e- .1.n 1~E- 

ne , convivendo na mc'Lccz; em f'orme de -residencia. Oeste 9.:::: rnodo , descreveremos abaixo 

~ experi.encias em Saúde Básica : uma delas lMeloca do Barra), numa corwãvencí,a / 

parcial, .quar..do -ainda residíamos -na Missão - onde perrnanecemoa por um aro E quatro / 

meses. A outra, ainda recente, fala da experiencia fixa na Maloca do Gav.Lão, o~de ·/ 

nos encontrer.ios há cuafr-o meses:· 

,•' 
II - rtED!CINA PREVEMTIVA lpromoçÕes de Saúde Bésica) :· 

Em um dos Levantamentos dE S2Úde ~eElizados no Sun.imú, quando de nossa chegada,/ 

per'ccbenns ser a r.~ALARIA e: e entidade de maior dano nessa região l tanto nos ce aoa / 

. . 

r.c3istrados no PmbuletÓria, ccr.io a n1vel de Internação). Err. seu tr~tamEnto utilizf-/ 

I v~~os a medica;ão usual (Cloroquina, Primaquina, SJlfsn:etoxazol com Trimetoprima, P~ 

:-ir:icta-inn etc). o pelo medicine dos rnakuXÍ, inicianos· e ~esquiso com a planta r.~Ai:-/ 
JEAIOSA - usarlc hs decenios pelo~ irdios ~upra-citados, ntravés do CHÁ de sua RAIZ,/ 

por trc~ vezcE ao dic, durante 5 o? dias, coco~itcr.te à mcdica:ão de rct~na (nci~a/ 



~ .:.- 

citnda e pr-ecord.zade pela o .. r.~. S. - Orgonizaçãc t.~undi~l da Saúde), e di~:d.buica .:. / 

nós pelo Órgãos encarregado { SUC/IJ.~) local. E e nossa surpresa com 'O duplo trate.,-:i~n-/ 

ia, to, foi a queda SÚbit::1 da PAR.''.S!TEY.~IA (cerc2 cc doã c dias o paciente se to:-na ~-/ 

{ . ~), o que não observávamos com o uso apenas da medicação usual (Cloroc;uina, Pri-Í 

\ ª maquina etc). Em termos de SnÚde Básica, organizamos em i4) Malocas mais prÓxir.1as da 

Missão, além de Vila Pereira (próxima desse tam~ém), cinco r,,InI-POSTOS de !.~.llL.n~qIA -/ 

onde um "agente de saúde'' (quatro indios e: um branco) se tornou 11r.esponsável" pela / 

doença em suas co~ur.idades. Esses agentes recebiam de nós um treinamento aT.plo, a- I 
brangendo desde a colheita do sangue para a pesquisa do Plasmodium, técnicas ds co-/ 

loração e leitura da lâmina em nosso laboratÓrio (hospital), e finalmente orienta-/ 

ção sobre a doença - e~ suas formas clínica, terapeutica e preventiva - e realização 

do tratamento e~ do paciente (nas comunidades), com posteriores notícias envia-/ 

das a nós. Cow isto, x vi.mos dscliner as internações (tantas vezes desnEcessárias),/ 

além do que o prpprio povo assumia uma parte de .responsabilidade nas questões das / 

doenças que os afligiam (conforme sabemos é preconização da rn.~s ) • E no caso dos in 

dios, pelo uso cinda de sua ( deles) planta medicinal {f,ionjerioba), tentamos um estí 

mulo à volta de seu uso - já que no grau de aculturação em que se encontram, demoas 

tram muito mais crença "nos remedias dos brancos". E deu resultado •• ; 

II-a} MALOCA DO BARRO (experiencia parcial de Saúde Básica): 

Distando cerca de 3 Km da P!;issão ~urumú e ligada à Vila Pereira (brar.cos), a t.~e 

loca do Barro encontra-se em lamentável estado de deterioração cultural, cconomico e . 
!ti 

4 
social, situação esta em grande parte devido à proximidade com os·~ivilizados. Sua/ 

• 

população gira em torno de cem (100) pessoas, e o pnvo é fJAKUXf (com al~ns membros/ 

\'/5.pi;<nna e T aurepang) ••• / 
Situc~ão Social/Econo~ice/Cultural 

Possuem roças individuais (não existe roça comunitár:i5a), onde plantam a ~andiocu 

(produto básico). o t.~ilho, o Feijão, o Arroz, a Melancia, o Jer:i.mum etc. No entanto, 

pelas dependencias físicas que lhes criaram os brancos - em mantimentos como o sal,/ 

sabão, querosene, utens{lios de cozinha etc, chega'Tl a "comprar" do branco a própria/ 

farinha e algumas indies já possuem "fogão a gásu. Ainda vícios como o tabagismo ( fu 

mo) e principalmente o etilismo (cachaça), os escravizam de uma forma cruel ('90-'. dos 
•.• , ) r ( ') , homens sao alcoolotras. Poucas falem a lingua materna makuxi e guardam seus habi- 

tos E! costumes peculiares. Utilizer:l mui to pouco os "remedios indigenns", dcr.ionstran 

do n:f tida preferencia pelos renedios industrializados - principalmente o "soro e a / 

penicilina" - que, segundo eles, a tudo curem. tJão possuem o PAJf (entidade que lhes 

cura as doenças, sendo urn intermedinr:i.o entre os mundos físico/espiritual), mas ape- 

nas alguns "rezadores" de crianças, que lhes curar., /susto, que~rante/ etc ••• / 
..•. 
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bj_tuacâo Eoidemiolóo;ca: 

Como doenças de maior acrrnetzímcrrtc , em ordem de:crescente, encontreraas: Palarie.f, 

Diarréias de várias etiologias (principalmente Verminoses), Doenças do Aparelho He~ 

piratório, Viroses da Infancia e Outras Viroses, (1) casa de Epilepsia e ll) caso de 

Tuberculose Intestibal. Utilizam a água do rio lSurumú), sem nenhum tratornento téc-/ 

nico ou caseiro. ~!ão poasuem latrinas nEJr.1 c;ueirr.am dejetos ou lixas. Conví.vem com e-/ 

nimais domésticos e da outros tipos com muita "fernirialidade" {sufno, equino, bovi-/ 

no, ovino, além de aves comestíveis e/ou aliment:fcias, cachorros e gatos). A caça e/ 

pesca - outrora fartos - hoje se mostram de forma bastante escassa, e para atingi-/ 

los, organizam u~a vez ou outra pescarias e caçadas comunit~""1.es, para lugares lon-/ 

gÍnquos, onde se ausentam por vários dias. A Maloca é cortada ao centro por·um Aero 
porto (municipal), sem muito uso, mas que lhes dificultou sobrEmaneira a vida (obs-/ 

truindo a passagem às sues roças e provisões de água), assim como a proximidade com/ . 
algumas Fazendas, dispostas ern seu teI·!ltÓrio - sobr8vindo de! problemas veriados / 

como a permanencâ a perene do gado destes na f,laloca, alimentando-se ou destruindo cs/ 
• A ' 

produtos de suas roças.' Dificilmente têm acesso ao leite, à carne, à pesca - deÍ a/ 

carencia de PROTEINAS que os caracterizam, bem~como as Avitaminoses, maior suscepti 

biitidade às Daer.ças Infecciosas e baixa da Imunidade Organica (pouco acesso es fru-/ 
tas também), sendo suas alimentações bÓsicas1 oriundas em CARBOHIDAATOS lMandioca),/ 

o que os torne carentes e presas fáceis de doenças. A mulher irn:!ia prefere o "p~to/ 

hospitala:-n (desprezando o tracicional, de 11cócoras11), por achar mais seguro e pelo/ 

s. • uso na missão do bem difundido "eor-c" lindução do parto com Ocitocina), usado nc Hcs 

• ii 

pi.tal pelas madres/enferr.1Siras... / 

Esta é ~ois, a situ~~eo geral de noEsas malocas no Território Federal de P.orci~a, / 

com alguns ou outros acréscimos, deper.dcndo Em muito do proximidade éessas com os ci 

vilize.dos. A política do Saúde do Território segue fielmente as precEitos da dope-/ 

fs, onde o maior enfo~ue é daco à forma Curativa, onde o apoio à p~squisa de nossas/ 
Plantas Medicineis sem o de~~do valor eo nosso imenso arsenal terapeutice - deixa/ 

mui to a desejar, l1li e onde os projetos de Medicine Preventiva lquando e>d..ster.i), o seo 

totalmente baseados e:m formas "paternalistas", realizo.dos por técnicos excelente:s cm 

teo!"ias mas, infinitamEnte pobres ne ~~são real des carencias do povo (porque nãc / 

oiuem o dia-e-dia de suas reolid~des), em ner lcvSJ!I EM conta sues diferenças étr.i-/ 

cas - a: sE· trnfa:rto de um pafs pluriétricc cc-no o nosso, no ca!õO dos povos ind:f:ce-/ 
e: - l: · ~'""a e-,·="' e.....; d,,,.e C ~...,nte"' f f v.-,1 ados; .-,-,~,-,o -c .,,.,,.,.. - ~ ;; • ..- .._ ) - no_ êr Cu... ...~-- Vc--8 "·- ·º--·'"' - . a ... _ •.. - -, ~L'":- nt:.-- . .;.o, c,..Er'-'r:i..o •.• c •... c , co ... cr 

te~ c:-i chÕo, CT" ali:r.icr.to~, c~rertcs cr ~~Ú~c •• r 

.. 
II-b) MALOCA DO GAVI~O ( exçcr:!.e;-cia f::.xe CT' S. 93!::ica, cint'k. cm a f'lCSEs) 

Em de~CT.1bro cc 19Cl CEixeros o Hos~~tal do Suru~ú. Ec no.rço de 198? ch~3cr.ios Õ / 
., ,.,._. 
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' rd 'd' • d eia par ~c:r:i.o o a.n c.:crF.·:i..na o, e nos 

•• 
- .•. d •. n~o sono ce.mpo a ccuos rnes, En 

sua globnlidode - pare isso, demos já os primeiros passos no aprendizado da l{nsua / 

; • makux{, por entendermos ser a língua a alma de um povo, e uma das formas mais concre 

tas de nos sentinnos prÓ~.i.mos a estes ••• / 
A Me.loca. da Gavião puasuâ, uma população ar. torno de Brd:~ cento e dez ( 110) p ccsoea, / 

ande formam uma espécie de •• clê.", sendo o PAJ~ e sua esposa os mais velhos (próximos 

dos cem anos de idede), scbrevinco da{ várias gerações {filhos, netos, bisn~tos), / 

morando juntamente co~ os par.entes de outros graus. Pele não pro>:i.midade e ~eletivo/ 

contacto com os civilizadas, é uma maloca que ainda gu~da muito de s~us usos ecos 

tumes, onde existeT. pessoas oue nsm se~uer conhccEJTI a região do Eurumú e, p!"incipal 

mente a capital (Boa Viste.J. As mulheres exercE:m seus papéis na Mc:loca de ums. forms./ 

bem mais característica, seja no uso da lfn~ua, no prepe.ro de utensílios, alimentos/ 

e bebidas indigsne.s, assim como no uso da Medicina In:::lÍgena, ajudodas pelo PAJÉ E( cm 

seesÕcs de pajelança], no casa ds doenças. E o nessa cuidado aqui tem sido melincro 

so no tocante a este fato. Trabalhamos em 11cc111ur.1 acordo" CD!"\ o PAJ~, e quando surga 

as doenças, ccnsultam e ambos. Estas, para os Mi'ikux!, ou ase aempr-e s~rgerr: de sue ( de 

lesJ vasta mitologia, e as responsáveis são os upais11 dos bichos lcomo o veado, r-.a-/ 

pivera etcJ, das plantas, das pedras, d~s serras, da água1 do céu lcomo o arco-ÍrisJ, 

e através cinda do CANAIM~ l 'f{sico : ataque dos préprios "pcrEmtes11, gcralmEnte dz s / 

pr:Jximidades da Guiana, ex-Inglesa, que lhss::tira a vide com r.:ortes verdadcirer:ien~e / 

agrssives), ou ainda de tipo 11sor.1áticc" - onde as sues tristezas, mágoas, frustrc:>- / 
' ~ 

c_:Ões, inseguranças etc, vêm à tona como urna vélvula de escsoe ldiferindo do~ utiliz.o- 

das pelos civilizados, c;uais sejcm o homc sscxccâ.í.smo , • r ~· o aua.ca ...• 10, h . 'd· . o crm ca, a.c , e es-/ 

quizofrenia, a psicopatia etc), e os fazem adoecer - e morrer! ••• I 
Situacão Economica: 

Utilizam a agricultura como fonte bástca de aliraentaç;o;. co~ os produtos ante::'.'ior 

mente citados ( vide f.~aloco. do Sarro), possuindo um pouco mais de acesso à caçe e pes- 
~ 

cedo quo a~ueles - no er.~anto, de ~oco geral, não deixam de sofrer das mesr.ias c~ren- 

Cias orgcnica~ c~upra-citadas), assim como igr.ore.m, CO~D OS dCT.iais, quase oue comple- 
, , - tamente, ~s cnusns ba~icas dos cuidndos de sa~ds e forr.ins do orevencao d?s C:JEncas e, 

per uma razão muita simples - nunca foren ~u~c, mas, trazidas polo branco. Este, ~o/ 

dosso ver, foi 8 ~('1"1 sido urna das cuus~s ruc ~~is tô~ pcs~do, durante estes s5culoc / 
r ' , de Ge~oc1dio, as cué:.is a~ rr.aiorias etnicas pra~ov~ a estes Povos, no contccto indi-/ 

reto (cl3umas ir.acruo;, de trar.~~isseo de Virue ~Bacilose, que a;1 alguns ce- 

ecs chc::ncr.: a dizimar e Ldcâ.ae inteiras7 pela 'fel ta :fr• cuae {.de::!.es} rcsictcr;cia é c'oEn- 

ças 11astrnnhas11 c-aE !;cus or:1eriis::10s, aca seus h.:i.b:Lta::. E isto ainda ocorre, noa nossos 
.. 



c1ies, etur-lmcnte: aqui. r:ta Pc:locê d.:. GL'lvino. ~arcr.tc de cu-:;:-.::. r.i~lcca pcccou cc ..... :?::-.c:a . .' 

há alguns dia~, s portava uma SR:PE {Yi:os~). s.? µ:!.Gna f'nsc de transr.1ier-:'... t:ilicndc. llmr- 

11epide:-:,ia11 tomou conta da maãocc , ti.ver.os cerca de t?"inta (30) pessoas, sntrc ~d~ltos/ 

e crianças, gilpados. Com o uso ~prn12s da medicine. r.atural - grandcc doses de Lit.'ÃO; / 

puro, asaocí.edc ao "xarope" ds ME::1-c!e-Abe:lha com L!t.'ÃO aesadc (deixados no 11i:erenc11),/ 

e no raáxir.10 Âcido-Acetil-Salicilico {As;3irina) nos pr'oceesos febris, npÓs cuasa lC di- 
• d 'd • ; . . .l. .••• h ,. - as, \f.l.mos sana a a epi ernia, E o que e ~ais impor.~an~e - ssn nen uma co~o-1car.no ••• I 

~ituacão Social/Cultural 

A l{ngua utilizada é a materna (wakux-f) e o portugues. A maioria (adul 'tos) fala. / 

sua prppria l{r,gua, todas as crianças e jovens e entcndEm, sendo que alguns·a fala~./ 

Possuem raças até certo ponto fartas, um retiro para criação de gedo e cri.ações de ou 

tros tipos de animeis, que lhes dio segurença nos mc:nentos de "epe:rto11: Da Man~ / 

prepara.Ti a farinha (dois tipos), o beijÚ, e o pajuarú (bebida fermentaca). De elgurr.as/ 

frutas ou tubé~culas (como a mar.dioca, a batata etc), preparer.: o caxir:C (bGbida fcr- / 

rnentada) i a macororó (feito do 
. . .. o m::i.r-xi, ,. t r b .ti. araça, ax::i., uri , 

"') .•. caju, elem do 
• k • . , . 

tapereba etc J, 
"vã.nhn" de outras variê::das frutas (como/ 

que aerelm~nte toma~ co~ rarinha - e des 

ta ainda prepare~ o chibé (farinha com água}, , - I q~e e usada nas fases em c;ue estao st?r.1 .•. 
alimentos (ou 11SErn rancho11, como costumam dizen). Apreciam bastante a Damorida (carne, 

peixe ou aves) que é preparada com bastante pimenta, e consumida com fElTinha e be~jÚ./ 

Geralmente se elimer.tam duas vezes ao di2 (pEla manhã e de tê.rdinha), e nos intervalos 

est~o ser.ipre a comer frutas (se as possuem) ou vinhos preparados das mesmas. A ~uar.ti- 

dade - outro f'ator que nos chamou a atencão. Pela própria estrutura de sua (deles) cu2 ' - -- - 
tura, e bem diferente da nossa (individualista), pr-azem pela 11parti!ha'1, e desta for-/ 
ma, como estão sempre a se vi.si ter, na hor-c de a~:i.me:ntaç.ão, além da f'Er.!ilia, é sempre/ 
div:i.dido com cuem eEtiver oresente. E qâase sempr~ o alimento é pouca, ·se comparado ao 
número de pessoas que no momento, presentss, os conso~em. E este é um dos mais bonitos , 
entre eles, pois estão conversando sobre os assuntos do dia, rindo e brincando uns com ... 
os outros, não demonstrando oualquer realce de preocupação com o que terão de come~ / 

amanhã, ou no mor:iento mesmo, pois 11dá para todos"... / 
> 

. - . . . , . I " . Situa~ao Ep1dem1.ologica Clitn.ca: 

A população de Maloca do Gavião - como as demais - nao guardam nenhum preceito das 

"normas" preconizadas de Higiene e PrevGnção de Doenças. Existem apenas duas latrinas/ 

(fossas) na maloca, mas observemos que o uso d8stas só é mai.s Gfetuado no período no 

turno, e na maioria das vezes por edul tos. Convivem também de forma "familiar" com o-/ 

nimais domésticos ou domesticáveis, além de insetos nocivas como baratos, moscas, cor~ 

panãs, maruins etc. Um problema sério a que nos deparamos fiai cuanto ao abestEcimcnto/ 

d água. Os indios utilizam par~ beber de algumas cacimba~ (foto~ o.. anoxo), ser. nenhum 

cuidado de proteção às mes:ias, sem nenhuma~técnica de tratamepto caseiro (fervura, ae- 
•• 



- ·- 
f ce u~ grande olho d ánua lcom 

.. 
ç,o- 

ruc pareda), sendo que, além de nós, barhaT, nr.imai~ tipo cavalos, porcos, cschorros - 

e::>d stindo a:!.nd2 alguns ;iacarés, que para nossa surpresa convi vs:: "pací, fica:nente" com/ 

os indias, e até o momento nenhu~ dano mater~ol lhes causou. ~Janda aqui chegamos, · / 

nossa preocupação inicial foi de submeter este égua à análise técnica pois1 observa-/ 

mos um certo parcdoxo no tocante ao tioo da ngua e o fdx~~ Índice lpequeno; d~ vcome 

timento de doençes advindas. E o resultado não foi muito sério. A áoua das cacimbas / 

pode ser perfeitamente ingerida, desde que se possa efetuar o trata~ento caseiro lfer 

vura, oeraçãct}. E a d~ igarapé nos deixou apreensiva. Pode ser suscept:Cvel de· vários/ 

germes patogenicos lou que pode~ vir a tornar-se), tipo Bacilo Tetânico, T{phico, a-/ 

lém de Vírus, Bacilos s Fungos de naturEza variada. CUanto às doenças por nós obser-/ 

vedas, figuram em primeiro plano as Viroses Simples ltipo Resfriado Comum e Gripe), / 

Viroses da Infancia (tipm Sarampo, Varicela, Parotidite etc), não tivemos nenhum caso 

registrado, mesmo já ao final do invsrno~ As ~iarrÉias lÃgua/Verrninos~sJ sêo rGlati-/ 

vemsnte comuns - e dois casos (~rianças) ch~goram a fazer Desidratação de I Gr6u, na~ 

satis'fatoriamer.te contornados, ~penas cor.. cuidados bésicos lhigiene, dieta}, hidrata 

ção via oral {soro caseiro e chás de plantas antidiarréica;D' e sessões de pajelanr.a./ ~ ~ 

Febres de Origem Obscura também acontecem não rero aqui, mas que aperias com cuidedos/ 

leves lchés de plantas an::ipiréticas, limão, aspirina), acebe.m por resolver s~m ne-·/ 

nhur:i diagnóstico plausível. A Malaria - entidade já bastante difundida no Ter!":!.tÓrio/ 

• de Rondma, na Me.loca do Ga\.d.ão não se tornou aã.nda uma. é.rea endemã ca, Não constctamos 

e; • 
r.enhum ceso de coenças tipo ~etabÓlica, nGnt~l ou consurtivc. As cardiopatias inc~d.s-/ 

tem. O Cêscl ~ois VPlho Gac.ui goz= cc boa saÚ.d~ físico/mental, e suas prcc~Õ: arte'!::..-/ 

eis se ê"Char.- ne fei)~a co nor.r:alidc.dc. Stt?ess, ~ ,,,. . "'- / ncur-caca - xan cao ea,n ~c;::as 

/ que os indioc dcaccnhecem pois, é um, pcvc .::i!:. elcgre, risonho trleri de ::udo e e: todo 

hora), anesnr de tudo. • • J 
Possuem umc resistencia acm lirni tes (principalr.iente as mulheres) oue , de rr.ui to ccdo , / 

jf sÕo inicii:!das nc trabalho duro e pEsedo. /\a exame fÍs::.co con~tate.mos ud:..stondio _a.b- 

dcLJ.inal11 (mais cc~uµ, em crionças), pelas Verr.,inosEs E Ali~entação (gc?'al~en~e ~e~sr.7/ 

tado/condimentada}. A~re~sntnn ~ucosEs descorod~s cr:: vérios graus pela Ar.ewia (~erv.inc 

se e Cêrer.cia Alimentar). ~bdcmcs rues~ ~t~pre sG~ ancn-:alidadBs g dirrnas de r~3ist?'o, 

selva FlfltulEncies lfornaçao de [asesJi cor.~ncr.te expe:idoB entre elss, e· que naturel- 

r:ir:r..te acaba~or se -:r-ar-sfornar c.'!I Mais U!!' fetor cc: "risos" ••• I 
ser por acor.~ti~crto/ 

dG f!icases Eupcrficiais de Pele ( tipo Ler-vc Hi~rans, E~cabiosc., Piodcnd tes), . e cDrm-/ 

ces tx~r.z CB Ccura C~beludo tipc Fcciculose {0iolho1, a~~ para eles se ccr.stitui cr.1 lo- . ' . 
I 

.. Possuer:- excelente .ncuidê'de vif'uEl e r:~.d:i-::.vc l~r:::.:-o os ~nis velhos). Do~~ loao d~pc~~ 
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~niciaw 85 co~ve~~Cf e vi~itaz, ~rrtinjo per~ as at~.\~cadec de éia. Dcam~ulor.1 r.u=sc / 
r H I Ecm~~e ~ pe cu rr.es~o n cavalo, par grandes distenc~as, rao dE'!ilonstrando ~ualouer c~r.- .. 

saço fÍsicc • E nestes dea.'1!:Jule.!]ÔGs, levem consigo o "rancho" l ferinha), # • que e consu;::i- 

da pura ou associada ceso pcsc::uem ou caçem no caminh~. A água utilizada pars beber é/ 

dos igarapés que pcrvertura lh8s surja~ ••• / 
Os 11re:nsdios industrializados" ainda r.ão conseguir;;,~'11 lhes aeduzãz- da forma que obsE:r-/ 

vemos srn outras ~aloces. Ignoram no~es e indice9Ões. E quando às vezes prscisamac de-/ 

les fazer uso, é necessário uma e>:pliceção paciente lsob nosso controle), ainda mais/ 

quando se trata de medicações tipo Antibióticos - em que várias rEgras são impartan- / 

tes de sErem observadas. Como trata~er.to utilizsr,i bastante lainde) sua ldeles) prÓpri~ 

medicina, através de chas, infusÕes, xaropes, emplastros, além das sessÕen de pejelan- 

ças ou de rezas simples laté mesma por mulheres) ••• / 
Nosso Trabalho: 

Na fase inicial, e já e:n concluseqJ cr alguns pontas, nos pcrtamos quase sempre / . ·, 

• 

como meros expectadores, onde o fator ncon~~vencia" total ffcou er.i primeiro plane. Cem 

~les ~&turnos as 24 horas do dia, e s!.Sf!lpre solícitos a todos os chamados lalimentação / 

típica~ viagens comunitárias, pescarias, trabalhos na roçe, pajelanças, atendimento de 

doentes etc). E nisto reside a nossa vida e trabalho com eles, o que nos te~ dsdo·uma/ 

boa lr.i visão e experiencia de seus hábitos e costumes. de seus muncos ffsica/espiri- / 

tual. Nosso cuidado ta~ sido grande no estimulo aos seus modos de vida - ssja no 'ove ( 

tange ao artesanato, elimentaçeo, uso da língua materna, d~nças e remedias, oriundos/ 

de sua ldelesJ cultura. Nosso estudo da Medicina Makux:f: cresceu bastante, pela natura 

lidade com que nos ensinam. E quanto ao trabalho da Medicina Preventiva, iniciamàs tjé/ 

comes crianças lfaixa etária de 6 a 14 anos), um treinamento sobre prevenção e cuida~ 

dos de saúde, utilizando normas da U~CTCEFF/OMS ada;Jtados à realidade do povo ~Ml<Uxt/ 
com quem vivemos. E sutilmente, com o cuidado de não desenvolver-lhes sentimentos de./ 
angústias ou frustrações, tentamos criar uma consciencie neste sentido de cuidados bá 

sicos da saúde - pera que a mudança, quando vier, parta dsles, e não de nós, sem nG- 'l 
nhum risco de começar "de cima para baã.xo " (mas in•Jerser.ir;;nte), sem nenhum perigo, de se 

'· 
tornar - corno a maioria dos "projetos de gabinetes", num Ass-l stenc-i el.:; smo que nãb p~d~ 
sobre\~ver, apesar das boas intenções de nossos técr.icos, porque lhes relta vlver a ./ 

realidade ••• 

!,'aloca do Gavião: Roraima, Julho, 82. 

Scmdra r.,~ Bar!Josa 
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