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I N T R O D U Ç Ã O 

Quando chegamos ao Pln Metuktire, Dra. Maria Bittenoourt e 

eu, procuramos junto aos monitores de saúde e Chefe de Posto, expli 

car nosso propósito, colocando a proposta firmada com o Administra - 

dor da ADR/XING'Õ - PQXIN·, Sr. l!egaron Txukahamãe, integrante daq~ela 

comunidade, como se segu.e: 

Desenvolver um processo de melhori·a da saúde local contando com 

o apÔio da comunidade através do convívio e aprendizado da linglla 

Fonnação e reciclagem dos monitores de saúde existentes e trans - 

missão de outros conhecimentos complementares para um efetivo con 
. ... , 

trole da s1tuaçao de saude local 

Permanência na área por um periÔdo de 3 a 4 meses e retornando a- 
, . 

pos 1 ou 2 meses, no decorrer de 2 anos, o que pensava.mos fosse o 

tempo suficiente para aplicar os monitores de saúde para desempen 

harem o atendimento a nível de atenção primária de saúde na área 

Transmitir outros conhecimentos específicos como: identificação da 

malária, tuberculose e venninoses, da coleta do material, traba 

lhos microscópicos ao tratamento, passando pe1a conservação, uti 

lização dos produtos químicos e equipamentos 

- ' Registro e manipulaçao de dados ~ara controle e ataque as doenças 

ocorrentes. 

DA RELAÇÃO DE TRABALHO 

Encontramos sérias resistências logo de inicio, por parte dos 

monitores de saúde em questões básicas tipo: higiene, asepsia e a B_! 

guir em questões fundamentais: descumprimento de prescrições; omis - 

sões; aplicação medicamentosa incorreta; alem da ausência ao traba 

lho. 

Levamos os problemas ao Chefe de Posto sem encontrarmos re - 

ceptividade, agindo este sem entrosamento com a comunidade e sendo a 

inda muito criticado pelos funcionários, demonstrando uma despreocu- 
~ N ' , paçao com relaçao a saude local. 

- 
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Diante das dificuldades para desenvolvermos nosso trabalho, 

dias após levamos novamente nossas questões ao Chefe de Posto, ago 

ra junto ao Chefe da aldeia, Yobawa, e outros lideres jovens. A si- 

tuação permaneceu idêntica no decorrer dos dias eeg1.1intes sem que 

contássemos com nenhuma solidariedade e sendo Maria exigida dur!lll 

te o dia inteiro initerruptamente e varias vezes durante a noite e 

madrugada, para dar um AAS para dor de cabeça ou um remédio para dor 

de barriga, sob gestos ameaçadores. 

Sob esse signo fomos tocando como podia.mos e atendendo emer 

gências delicadas sem condições e medicamentos adequados, então com~ 

çam.os a conversar as dificuldades com os mais velhos da aldeia como 

Kremoro, Krumari, Meure e posteriormente abrindo o leque para Waiwai 

Karopi, Moikara etc, além de insistirmos com Patoit na expectativa 

de que ele nos ajudasse mais. 

ATENDIMENTO PRESTADO> 

Já ia pelo 202 dia em campo e a única mudança foi a de a eh~ 

veda farmácia ficar, no periodo noturno, com um dos monitores de e~ 

Úde permitindo um repouso, mas nada mudando no ritual diário da far 

macia, passando pelas seguintes dificu.ldades: 

As consultas eram realizadas em uma sala de 3X2 mts (farmacia) oa 
de entravam quantos dessem (mais de 20 pessoas) e onde tem.bem se 

dava a medicação, alegando os monitores que eles estavam acostuma ~ 
dos assim e não aceitavam mudar, apesar das inÚmeras explicações 

da impraticabilidade de se consultar perfeitamente naquelas cond! 

ções, não conseguindo melhora nesse sentido por falta de apÔio dos 

monitores. 

Quando na consulta, o doente contava o que sentia e era traduzido 

pelo monitor presente em forma de diagnóstico, então Maria pergun 

tava outras ocorrências que, quando o monitor presente perguntava 

a tradução da resposta era sempre em 2 palavras enquanto o doente 

havia discorrido muito mais inclusive com gestos, e era por ai 
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que ee detectava poss!veis causas e outras sintomatologia~,fica~ 

do sempre o monitor precipitando o termino da conaul ta "mandando" 

ouvir o pulmão deste ou olhar o ouvido daquele • .., .., ,. ~ .,,,, 
A farmacia nao era varrida; nao tinha agua ~otavel; nao tinha por 

vezes àgua de trabalho; copinhos e instrumental sem asepsia quase 

sempre era rotina, parecendo que eram exigências absurdas poisnão 

adiantou pedir e insistir para uma mudança. 

O registro de pacientes atendidos e medicação aplicada, apesar de 
A 

longamente explicado a importancia desses dados, sempre foi des - 

prezado pelos monitores, nesse caso tambem por não saberem escre 

ver o suficiente para tal. 

O atendimento dos monitores resumia-se a 1 hora de distribuição 

de medicação em massa e quando se queria atender responsávelmente 

por desconhecimento da língua sem poder se explicar e sem os mon! 

tores fazerem esse papel, era a Dra. Maria pressionada pelos doe~ 

tes com brados e gestos hostis a cair no ritmo anterior; ritmo e~ 

se que satisfazia monitores e doentes para voltarem às suas ati 

vidades rotineiras, mas os doentes não eram postos à par da esse~ 
cia1idade de uma consulta bem feita ou mesmo de uma medicação bem 

ministrada, na dosagem adequada, na hora certa, com o devido re 

gistro e aseio. 

Os monitores assumiam o compromisso de dar determinado medicamen 

to na hora prescrita e não o faziam, bem como trocar curativos de 

feridos; deixavam de dar medicação à tuberculosos e epilépticos. 
A atuação dos monitores no Pln Metuktire, no periodo em que 1á 

trabalhamos era aleatório, não havendo comparecimento sistemático 

a depender de seus outros afazeres ou vontade, me referindo às 

atividades rotineiras, pois por ocasião do "Men1mro" (festa tradi 

cional em preparativos e ensaios) os mesmos eram sempre liberados 

quando apareciam. 

Dos monitores, Bep-toit era o mais ass!duo ao trabalho sen - 

do que Nhakaprã e principalmente Atorongu.et iam na farmacia de pass~ 

gem para o banho, sendo que nenhum foi solidário e interessado com 

a Dra. Maria em suas instruções no atendimento em si. 
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DIFICULDADBS DOS MONITORES DE SAÚDE E CONSEQU!:NCIAS 

Os monitores de saúde do Pln Metuktire não tem condições ba- 

sicas minimas para desenvolverem um trabalho responsável naquele Pin 

na medida em que não tem wn razoável conhecimento da lingu.a Portugu~ 

sa e seu sistema de medidas, imprescindivel para aplicar medicamen - 

tos diferenciados. são aplicados antibióticos, penincilinas, sulfas, 

etc, sem obedecer a dosagem correta e.sem o intervalo entre uma e ou 

tra aplicação especifica de determinada droga: 

não sabem ler de 8 em 8 horas; 6 em 6 horas etc. 

" n o significado de miligramas (mg) ou mililitros (ml) 
li " fração: 1/2; 1/4; 1/3 etc. 

•• ,, conta de dividir 
tt ,, ler o vencimento da medicação (dia/mes/ano) 
u " ver horas com exatidão 

Â - As consequencias negativas da aplicaçao incorreta de drogas 

são graves, pois alem de não combater o mal, a doença, faz com que 
I A ~ ~ 

esta adquira resistencia a medicaçao aplicada incorretamente preci 

sando subsequêntemente a aplicação de uma droga potencialmente mais 
, 

forte e quanto mais forte maior sera seu efeito colateral, sobrecar 

regando o or-ganâ smo do doente. 

A população do Metuktire, por estar à algum tempo sendo hiper-me- 
, ~ ' ~ 

dicalizada ja nao responde a tratamentos com medicaçao de rotina pr~ 

cisando sempre reforçar com outro medicamento associado. 

DA ASSISTÊNCIA GERAL 

Diante do elevado nÚmero de doenças e de pessoas, para um ra 

zoável atendimento no Pin Metuktire, é preciso implantar um sistema 

mais organizado, padronizado e eficiente tanto na recepção e trata 

mento do doente, quanto no controle da medicação aplicada e na exi~ 

tente, sendo nescessário a atuação minima de 2 profissionais de sai 
de experientes, para junto aos 3 monitores locais, estes obedecendo 

' - - as determinaçoes, reverterem a situaçao atual. 
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O Pln Metuktire atende a 446 pessoas e por ser um lugar que 

já conta com varias doenças endemicas, somados ao intenso transito 

de Índios de outros lugares e locais que frequentam centros urbanos 

onde contraem doenças variadas, tem elevada procura ao serviço de sal 
de, com uma média de 40 atendimentos diários somente no periodo ves- 

pertino, estando o estado de saúde geral debilitado, principalmente 

na população infantil. 

A falta de uma chefia de posto mais atuante junto à comunid~ 
de, influiu negativamente em nosso relacionamento porque o setor de 

saúde precisa do apÔio do posto tanto para materiais, medicamentos e 

transporte como com o pessoal. Alem da dessincronia com relação ' .. 
as 

nescessidades da farmacia, havia por parte dos monitores a alegação 

de que não eram só eles que eram funcionários e que ninguem fazia n~ 

da, ao que se davam ao direito de nada fazerem. 

Foi feito um levantamento dos medicamentos no Pin Metuktire 

sendo desprezados os com data vencida, mas, a qualidade dos "em vali 

dade" é discutível visto a incidência diária de sol nos mesmos, ten 

do sido encontrados medicamentos dentro do prazo de validade com vi 

' - sivel alteraçao do produto. 

Hoje esse problema está sanado, tendo sido solicitado ao Ch~ 

fedo Posto a pintura das janelas do àe~Ósito, evitando a penetração 

dos raios solares e ter sido executado. 

Não houve interesse por parte dos monitores para acompanha - 

reme aprenderem, tanto a ver a validade dos medicamentos quanto ao 

sistema de organização de uma farmacia, para se poder achar o que se 

precisa, quando se precisa e saber o que esta faltando. 
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DA FORMAÇÃO DOS MONITORES 

Quanto a formação dos monitores de saúde do Metu.ktire, nota 

se que houve uma grande injeção de auto-confiança, mas nota-se tam - 

bem que a confiança t~ansmitida foi maior que o conhecimento transmi. 

tido. Não existem condutas padronizadas sendo na mesma doença utili- 

zados vários medicamentos, não esperando o tempo de o primeiro medi 

camento aplicado fazer efeito já passando para outro e logo a seguir 

para outro. 

Costuma-se comparar o desempenho dos monitores ao dos aten- 
A 

dentes da FUNAI, como se os primeiros fossem bastante superiores. O 

fato é que os atendentes da FUNAI tambem tr~ndem suas funções sem 

a minima orientação, por pura nescessidade, não sendo padrão aconse- 
, - lhavel de comparaçao. 

Quem com essa comparação, por ingenuidade ou intencionalmen- 
• ,V , • 

te, tentou a auto-determinaçao no setor de saude no Metukt1re, come- 

teu um engano e tirou a vontade de aprender dos monitores que hoje 

se ju.lgam "os melhores" com nada mais a aprender com ninguém: A ima- 

gem que lhes foi incutida. 
, • , r,111 , 

A prova contraria e a situaçao atual de saude na aldeia Me - 

tuktire. 

DA PA'RTICIPAÇÃO DA POPUL~ÇÃO 

Notei alem das dificuldades do Chefe de Posto no exercício 

de suas funções, uma grande falta de discussão dos problemas enfre~ 

t~dos pela comunidade, sem~ opinião dos velhos principalmente: na 

busca das soluções possiveis. O Chefe de Posto, indio ou não-indio 

tem que desenvolver seu trabalho com a participação da comunidade a 

qual vai representar suas nescessidades e vontades, tendo que, para 

tanto, estimular as decisões em grupo. 
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Parece que no Metuktire ser funcionário da PUNA~ significa 

ser conselheiro, excluindo, com perigo, a vóz da experiência, dos 

velhos, dos que sabem falar dos antigos, da raiz do povo, desvalo 

rizando-os ao não terem parte ativa nos "rwnos" a serem.adotados, 
~ , 

mesmo considerando as relaçoes de parentesco e status dos funciona 

rios a nível de grupo. 

Na casa dos homens os assuntos são ventilados constantemen 

te mas sem o peso de uma reunião com uma finalidade definida e, ta! 

vez, o megafone (auto-falante) instalado na frente da casa de Raoni 

esteja influindo no sistema de achar soluções conjuntas, sendo que 
, ~ - as pessoas somente sao informadas e nao participam do processo: sa- 

bendo como cada um pensa; quem falou o que; ou quem pensa igual a 

quem, sendo que pode ter acontecido sómente no nosso caso. 

Ocorreu-me tal pensamento através das reuniões com Patoit 

e outra vez tambem participando jovens lideranças, onde era feito, 

a seguir, pelo megafone, um resumo do que se conversara na reunião 

e no dia seguinte ninguem estava sabendo o que pretendiamos ou o 

que estavam.os sentindo de dificuldade, não sendo importante nosso 

estado de espirito parecendo que tanto fazia permanecermos ou não 

no Metuktire. 

DA JtLFABETIZAÇÃO 

Alem das pessoas saberem pouco a lingua Portuguesa e seus 

sistemas de medidas, passam por uma grande dificuldade, pois, na 

escola aprendem a ler e escrever em cartilha feita por Americano 

(que tem a lingua com estruturação diferente da Portuguesa) e em 

códigos especificos de LinguÍstas. Exemplificando: A expressão Ka 

yapÓ "ba bÔi" é ensinado a escrever "ba bÔx", tendo o "X" o som 

de "l" t o mesmo acontecendo com o "J" e várias vogais que são li 

das com outro som. 

Quando a~ pessoas vão ler, escrever em Portugu.es, monitores 

e funcionários obrigatóriamente, alem das dificuldades naturais ain 

da precisam saber que determinada letra na lingua materna tem som 

diferente na lingua Portuguesa. 
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Penso seja positivo repensar esse método de ensino aplicado 

no Metuktire, facilitando possivelmente o aprendizado da leitura e 

escrita (alfabetização), aumentando as vogais dos sons que não exi~ 

tem na lingua Portuguesa, mas sem trocar o valor das letras que tem 

som correspondente no Portugues, em função de códigos linguísticos 

desconhecidos fora da cadeira e sem utilidade prática. 

Com isso não critico Maria Eliza, professôra de KayapÓ no Me 

tuktire, mas prego uma avaliação das nescessidades e do que ora se 
, 

oferece, frente ao interrelacionamento obrigatorio. 

e o N e L u s Ã o 

Nesse tempo que passei no Metuktire confirmei o que muitas 

pessoas já haviam me alertado quanto ao convivio difícil com esse 
, 

grupo indígena, principalmente a quem atua no setor de saude, onde 

pela própria nescessidade local vem a ser muito exigido. 

Tal e qual o Índio, o não-Índio para ficar longe dos seus 

tem que ter uma forte razão. No meu caso e no de Maria era a possi 

bilidade de aumentar a auto-suficiência no que sentíamos ser o ma- 

ior problema: a saúde. 
, , . , 

Atraves da doença, o Lndã o e sempre dependente do "branco" 

motivo pelo qual, mesmo sem querer, depois ào contato, a presença 

do branco é importante: o Índio não tem remédios ou pajelanças pa 

ra muitas doenças dos brancos, que matam. 

Não esperávamos a falta de interesse dos monitores em apre~ - , der, ou melhor, nao contavamos que estes julgassem-se doutores. O 

conhecimento das plantas medicinais é alcançado ao longo de muitos 

anos de interesse e aprendizado: as c&scas de pau, raizes, ervas etc 

tem seu modo de ser preparada e utilizada, sendo que cada doença tem 

seu preparado espec{fico, não sendo diferente na medicina do branco: 

é preciso aprender, e, quanto mais se sabe mais facil fica aprender 

outras coisas. 
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Conforme o relata.ao nas páginas anteriores, não conseguimos 

transmitir nada do que nos propunha.mos e pelo descrédito total,prin 

cipalmente ao conhecimento disponível da Dra. Maria, não vimos ra - - , , zao para la permanecermos, como aconteceu contraindo m~laria, alem 

de presenciar um povo em franco empobrecimento de saúde fisica e 

consequentemente mental. 

A doença parece que é bem vinda entre os Metuktire, tamanha 

foi a demonstração de pouco interesse para melhorar o nível de saú 

de e tambem porque, para muitos, a sua doença ou a de seu filho siE 

nifica um passaporte para Brasilia, por vezes sem nescessidade. 

Hoje os Metuktire, como todo indio depois do contato, torn~ 

ra.m-se mais sedentários e um dos fatôres de muita importância é o 
, . . .,,,, 

socorro aos doentes e precedendo vem o contagio: introduçao das do- 

enças dos brancos. 

Os antigos que andavam mais: estações de caça, de coleta, de 

pesca, ficando a aldeia desabitada temporariamente fazia com que mui 

tas doenças desaparecessem ou não atingissem níveis críticos o que 

hoje com a fixação no mesmo local, introdução de roupas, cachorros, 

alimentos processados etc, .. - criam ambiente a propagaçao de doenças 
, - .. proprias de concentr~çoes populacionais, como ta.mbem, as contraídas - , no contato com nao-indios. 

Os KayapÓ (do Metuktire) hoje no Brasil, são os indios que 

mais lutam pelos seus direitos e de outros parentes, mas, a exemplo 

dos Xavantes que já ocuparam esse lugar, é preciso estar alerta pa 
ra reconhecer os caminhos certos. 

Brasília, 14 de junho de 1~89. 

Maurício de Lima 
-Indigenista- 


