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Justificativas 

Através do Ministério Público, foi-me solicitada, em 06/11/89, uma 

missão de levantamento de dados sobre a situação dos Yanornami na sua 

área de posse imemorial. 

As notícias veiculadas pela imprensa, Correio Braziliense de lQ/11/89, 

informavam que os Yanomarni enfrentavam o maior surto de doenças 

tropicais, sendo que 160 encontravam-se em Boa Vista, tendo sido 

registrados 4 óbitos nos últimos dias, sornados a relatos de pilotos 

que voam para os garimpes, de qu~ 50 Yanomami teriam morrido na área. 

Roteiro e Contexto 

Viajei a Boa Vista-RR em 8/11/89. No dia seguinte me reuni com o 

administrador regional da Fundação Nacional do Indio nessa cidade, Sr. 

José Maria Nascimento, com a presença do Sr. Francisco Eugênio dos 

Santos, responsável pela Sª Superintendência Regional do órgão 

indigenista oficial. Estes me cientificaram das dificuldades do órgão 

para fazer frente à grave situação de saúde dos Yanornami, que 

inclusive obrigava o órgão indigenista a se utilizar do transporte de 

vôos clandestinos de garimpeiros para atendimento emergencial aos 

Yanomami, principalmente do Paapiú e Parirna. Nessa oportunidade 

foi-me dada a possibilidade de chegar à região do Paapiú em um desses 

vôos, no qual seria transportado um microscópio destinado à equipe de 

socorro médico da Funai, que se encontrava nessa localidade .desde 

2/11/89. 

Os conflitos e violências na área Yanomami me fizeram insistir na 

necessidade de ser acompanhada por agentes da Polícia Federal e de ter 

um intérprete para que minha missão se desenrolasse com o mínimo de 

segurança. Após esta primeira reunião me desloquei para a "Casa do 

índio", acompanhada de Davi Yanomami, que me auxilic,u como intérprete. 

Não encontrei o médico nem a enfermeira responsáveis pela "Casa do 

índio", e devido aos poucos funcionários e ao grande número de doentes 
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internados, quase que exclusivamente Yanomami, estes não dispuseram de 

tempo para ficar conosco, tendo inclusive o Davi de auxiliar na 

medicação dos doentes. No final da manhã quatro garimpeiros chegaram 

no local, um identificando-se como pertencente à Polícia Civil, 

acertar o transporte de uma família do Deheonatheri, região do 
para 

Rio 
Parima, próximo à cabeceira do Orinoco, fronteira com a Venezuela. 

Segundo João Davi Yanomami, a pista ali localizada seria da 

"cooperativa de cassiterita" (?). Um comunicado da Mineracão da 

Amazônia Goldmazon a Funai, de 03/11/89, informa situação emergencial 

dos Yanomami dessa região. 

Numa segunda reunião com o administrador local da Funai, em sua sede, 

em 10/11/89, Dr. Fernando Monteiro relatou que no aeroporto pilotos 

não identificados lhe comunicaram que se Drª Gorete insistisse em 

visitar a área Yanomami, sofreria represálias. Após breve discussão, 

concluímos que as ameaças visavam intimidar para impedir a viagem. 

Davi Kopenawa participou de parte da reunião e reclamou que a malária 

já está alcançando 
, 
are as sem garimpes. Pede que o atendimento 

médico-sanitário seja continuado. Critica o atendimento apenas 

emergencial e de remoção dos doentes a Boa Vista, onde inclusive 

passam fome e pegam outras doença~; que não tem atendentes de saúde 

nos Postos Indígenas. Reclamou da ausência de atenção odontológica na 

"Casa do 1ndio11• 

Após a reunião levantei dados na Sucam, Secretaria de Saúde de 

Roraima, Hospital e Pronto Socorro Coronel Mota. No Pronto Socorro 

uma das mulheres do 11tuxaua" do Herou, região do Paapiú, e seu filho, 

estavam internados. 

Desloquei-me para a região do Paapiú em 11/11/89 em aeronave da Funai, 

prefixo PT-FON, que havia regressado de Brasília, onde fora revisada. 

O vôo foi pilotado pelo comandante Neto, funcionário da Funai. 

acompanhados pelos agentes da Polícia Federal Srs. José 

Carneiro Barroso e Amarildo M~lo da Costa, e pelo intérprete 

Fomos 

Flávio 

Davi 

Kopenawa Yanomami, funcionário da Funai. Davi, por sua vez, retornava 

com sua esposa e dois filhos para o Demini. Do Paapiú voamos para o 

Demini e desta localidade para Boa Vista. 

1. Situação na Casa do índio 

1.1. Quadro sanitário 

O 11hospital" Casa do !ndio presta serviço médico exclusivamente para 
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Gráfico do fluxo mensal de Yanomami 
na "Casa do Índio" 
A partir de 26 de julho de 1989 

Período/mês 

01·11/Novernbro 

Outubro 

Setembro 

Agosto 

26-31 /Julho 

1-2345 6 89101213 15 

MOTIVO 
• Outros 
O Tratamento de saúde 

Paríma (Avarísl 
Catrirnani 
Ajarani 
Palimiu 
Surucucus 
Mucajai • 
Paapiú 140 

Ajararani 
Ericó 
Surucucus 
Mucaj~i ]35 
Paapiú 

Ajarani 
Palimiu 
Mucajai 
Paapiú 

Demini 
Ajarani 
Surucucus 
Mucajai 
Paapíú 

Paapiú 

35 40 100 N'? de Yanomami registrados 

• O n! externo a cada barra significa o total de Yanom11mi, o n! localizado no intenor, 
ou junto à barra preta, rafare-sa aoa Yanomami em trânsito na .• Casa do lndio" 
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Gráfico do fluxo semanal de Yanomami 
internados na "Casa do Índio" - Boa Vista 

Período: 30 de agosto a 11 de. novembro 
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0,36 

Taxa da 11morbidade visível" 
comparando-se Yanomami com outros 
grupos étnicos entre 1 de setembro e 
11 de novembro de 1989 (número de 
casos no topo da coluna) 

% 

3,20 ~-······················· 235 

2.0 1- 

1,0 ,- 

60 

:J Y ANOMAMI (população 7 .341 J 
§ OUTRAS ETNIAS {população 16.693) 

Comparativo da participação na 
demanda por atendimento na Casa do 
Índio em Boa Vista, de 6 regiões, com 
alta e baixa concentração de garimpeiros· 
entre 1 de setembro e 11 de novembro 
de 1989 (número de casos no topo da 
coluna) 

17.24 ~- 169 ········r----- 

1.57 
12 

1m Regiões de baixa concentração de garimpos: Ajarani, 
Catrimani, Demini (populaç_ão aproximada: 763 Yanomami) 

O Regiões de alta concentração de garimpos: Paapiú, ~- ·· 
Mucajai, Ericó (população aproximada: 980 Yanomami) 
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as sociedades indígenas, funcionando como referência para as areas 

indígenas de abrangência da Administração Regional da Funai de Boa 

Vista, atendendo basicamente a pacientes internados. 

No período da visita, estava albergando lotação muito superior a suas 

capacidades físicas e humanas. Encontravam-se internadas 230 pessoas, 

das quais 197 eram Yanomami, ou seja, 86% do total. Dos 197 Yanomami, 

170 necessitavam de tratamento de saúde e 27 aguardavam transporte ou 

eram acompanhantes de enfermos. 

A procedência dos Yanomami em tratamento é, na maioria 75% da 

região do Paapiú, área Yanomami intensamente invadida por garimpeiros. 

Foi verificada alta procedência para regiões igualmente atingidas pela 

invasão da atividade garimpeira como Mucajaí, com 14% do total para o 

mesmo período. As demais procedências: Parima, Ajarani, Catrimani, 

Ericó, Palimiú, são também direta ou indiretamente atingidas pela 

invasão. Mais da metade das pessoas internadas - 51% - é de crianças 

de O a 12 anos de idade (tabela I; gráfico I). 

O ritmo de chegada dos doentes, em estudo realizado a partir de 

26/7/89 dá uma média de 3 a 4 pessoas por semana até 14 de outubro. A 

partir de 22 de outubro, passou a uma média de 40 pessoas por semana, 

alcançando no final de outubro e início de novembro número superior a 

50 pessoas por semana. Durante nossa estadia de 4 dias em Boa Vista 

chegaram 39 doentes (gráfico II). 

A causa de internação da quase totalidade dos enfermos é malária em 

estado grave, com quadros de anemia e desnutrição profundos. O 

aspecto das crianças e mães jovens Yanomami tratadas na Casa do !ndio 

ou Hospital Pronto Socorro é particularmente impressionante, dando uma 

verdadeira imagem de "Biafra". Mães moribundas jazendo na mesma rede 

com filhos delirantes pelos ataques palúdicos. Mães caquéticas com 

seios intumescidos devido a morte recente de filho lactente. 

Esta situação sanitária é causada em primeiro lugar pela 

dos Yanomarni devido à superinfestação rnalárica que vem se 

bastante tempo nos garimpes clandestinos da região. 

contaminação 

agravando há 

Apesar dos 

subregistros de malária para essas áreas, de janeiro a setembro de 

1989 foram registrados pela Sucam 3.528 casos de malária para 52 

garimpes em área Yanomami. Destes, 2.427 casos foram computados_ para 

a região do Paapiú, em 28 locais de garimpas, representando 68% dos 

casos registrados (gráfico III). Entre agosto e outubro de 1988, os 

casos de malária registrados pela Sucam nos garimpas da área Yanomami 

eram de aproximadamente 260 por mês. No mesmo período em· 1989 o 
número de casos chegou a 396 por mês, ou seja, um acréscimo de 52%. 

Os efeitos da hiperendemicidade da malária sobre a população Yanomami 

são consideravelmente agravados pela desnutrição crônica na qual esta 

população se encontra. Esta situação de malnutrição tende a ser 
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TABELAI 

TAXAS DE PREVALbCIA DE INTElDUWOS 00A CASA DO DDIO DE RORADIA DE 

AGOSm 1989 a ll/DirOVEl!mR0/1989,, BSPECIFICUDO A P~.IRCIA POR REG:rAo 

N9 %· 

MUCAJA! 405 67 . 16, 5 

PAAPIO 380 168 44,2 

ERICÔ 195 5 2, 5. 

CATRIMANI 661 10 1,5 

AUARIS 1015 3 0,3 

PALIMIÚ 465 2 1,29 

WAIKAS 75 o o 

SURUCUCUS 4004 7 0,17 

AJARANI 30 8 26,6 

* Dados populacionais de 1988 
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' 
generalizada na área em razão da perturbação crescente das atividades 

de subsistência indígena, em particular a caça e a pesca, fontes de 

proteínas imprescindíveis que têm se exaurido em decorrência das 

depredações ecológicas próprias da atividade garimpeira (desmatamento, 

poluição dos rios, fuga dos animais devido ao ruído de maquinas e 

aviões, superpopulação na área). 

t preocupante o desenvolvimento de um quadro de diarréia com sangue 

entre os doentes internados n~ Casa do Indio, muito provavelmente de 

origem infecciosa, que tende a disseminar-se devido às precárias 

condições de higiene que reinam no local e ao amontoamento de doentes 

além da capacidade de atendimento desta estrutura. Em cons~quência 

desse quadro, têm se desenvolvido casos de desidratação nas crianças. 

Treze óbitos foram levantados entre lQ de outubro e 11 de novembro, 

número superior ao registrado nos nove meses anteriores: 3 por 

homicídio; 3 sem atendimento médico; 4 por malária; 1 por hepatite; 1 

por broncopneumonia; e 1 por parada respiratória. 

Alguns dias antes de nossa chegada, o Administrador Regional da Funai 

alertava a 5~ Superintendência descrevendo a situação nos seguintes 

termos: 

"Informo situação de saúde grave_área do PI Paapiu e Casa do índio de 

Boa Vista com 152 pacientes e 3 óbitos em 5 dias. Tivemos informe de 

i 
.-1 

·' •,:•, 
. ' 

1 ·: 
··1 ., 

. ·1 
'·f 

que estão ocorrendo 4 mortes por dia em 

10 pacientes deste PI em consequência 

(Telegrama no 531- 30/10/89) 

Examinamos 21 pacientes internados na Casa do !ndio escolhidos de 

Paapiú. Diariamente recebemos 

do agravamento da malária11• 

forma aleatória, constituindo um grupo de 13 crianças e outro de 8 

adultos (3 homens e 5 mulheres). Todos eram procedentes da.região do 

Paapiú, de diferentes comunidades: 

pessoas; Shaatatheri, 3 pessoas; 

Hyrobrerebe, 1 pessoa. 

Do universo examinado encontramos 17 (81%) acometidos de malária, 16 

(76%) com desnutrição, 14 (66%) com anemia e 5 (24%) com diarréia e 

Mahanu-ú, 7 pessoas; Heroú, 8 

Wakahysibiutheri, 2 pessoas; 
' ··\ 

desidratação. Das 13 crianças examinadas, 11 estavam desnutridas e o 

mesmo numero estava acometido pela malária, e 10 estavam com anemia. 

A diarréia e desidratação atingiam a este grupo; os a~dômens 

distendidos denunciavam a parasitose intestinal não tratada. 

' - 1; 

1.2. Infraestrutura 

O estado da Casa do índio é crítico para um funcionamento rotineiro. 

Sofre graves limitações, tanto do ponto de vista material quanto do 

ponto de vista do seu quadro de pessoal, para responder com o mínimo 
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Gráfico das prevalências de malária 
para quatro garimpes da região do 
Paapiú em 1989 (até outubro) 
Fonte: SUCAM-RR 
!IIll Couto Magalhães 
êJ Cambalacho 
• Novo Cruzado 
O Paapiú 
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TABELA II 

PREVALENCIA DE MALAR.IA PARA ALGUNS GARIMPOS EM TERRITÕRIO YANOMAMI 

(Fonte: SOCAM) 

REGIÃO DO PAAPIO 

~ 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO - G 
1988 1989 1988 1989 1988 1989 

' . 
CAMBALACHO 1a' 44 15 56 24 68 

COUTO MAGALHÃES 5 6 25 ·12 7 6 

NOVO CRUZADO 111 109 .166 83 144 106 

PAAPIO 39 69 64 90 56 128 

RIO NOVO 2 57 1 21 4 23 

•. 

Nesta Tabela podemos constatar que em 1988 as prevalências para a 

região eram inferiores que em 1989, com exceção dos garimpos Cam7 

balacho e Novo cruzado, onde observa-se uma queda n~s prevalências. 
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de eficiência ao quadro de enfermidades e volume de doentes acima 

descrito. Os pontos mais frágeis que necessitam de um apoio 

emergencial são: 
·, ,,. 
' 

Recursos Humanos 

O quadro funcionante de pessoa~ para-médico e médico: 9 atendentes, 1 

monitor de saúde, 1 enfermei~a e 1 médico em tempo parcial, é 
insuficiente para manter a unidade em funcionamento em dois plantões 

diurnos de 6 horas e o noturno de 12 horas. Considerando o número de 

pacientes internados, com uma parcela significativa de casos graves a 
exigir cuidados intensivos, podemos concluir o grau de sobrecarga de 

trabalho sobre os atendentes. 

,, 
' 

Administração. 

A Regional conta com apenas dois médicos para atendimento de todas 

Enquanto permaneci na Casa do Indio observei. que só conseguiam J 
,.-,.; 

executar o atendimento medicamentoso, e mesmo assim as dificuldades de .. :~j ~~--:~ 
chegar ao paciente para o qual se destinava a med~cação os faziam ~ 

gritar pelo "nome" pelo qual foi identificado o . Yanomami ao dar ·-: ,: .. .':~ 

entrada, aguardando que este ou um acompanhante viesse apanhar a . '. _.:·:j 

medicação. A identificação precária, dependente de um nome recebido'·:<-\~ 

do plantonista ao dar entrada, se. presta a confusões para encontrar o ~··;fi 
. '.,*) 

destinatário da medicação prescrita.·· Os Yanomami esforçam-se para se· --·}:\ . •, "1 
identificar, mas nem sempre se lembram do nome recém-adquirido, · . ::~ 

"<\ 

ficando dependentes do plantonista que lhes deu entrada · estar no. <(::J?; 
+ -. ~<~~t 

plantão e reconhecê-los para receberem medicação. J~sta ocorrência é . ,:·<~f~ 
comum, evidenciando o despreparo do órgão indigenista oficial no .' - · \;rfj 
atendimento a sociedades diferenciadas. Precisa-se absolutamente de.'.'. ... -·.::·,::1 

intérpretes/assessores : ,._-".j 
. ; : -' -l 

antropológicos, para facilitar a comunicação com os pacientes e : ···"~ 

melhorar a identificação, a fim de evitar tanto diagnósticos precários · · - .: .. :,,1 
•, ';. ': --=i:.;.l~ 

\~ .. : .. -· .. --~ 

A insuficiência de médico é especialmente crítica tendo em conta que o· ·'- - .<J 
médico da Casa do Indio é também responsável pelo atendimento da_·:.:-:::~·:~:] 

~otali~a~e. da área Yanomami, sendo . cons:antemen~e *' chamado, . e.,' .· :./}l 
Lmpo s s í.b í.LLt.ado de atender, nas demais areas indigenas desta .. __ ,.·,J!fj 

.:·• .-.,:; ·:--~~ 
as · · ·._ ··)~ 

' . -: -~·:i~ 
Destes, um ee .: :·· :.:'J 

- . ·:jJ pessoal, tres · .·. -·.;,>; 
l ~~ : "':·,~ 

pessoal que entenda e fale a língua Yanomami, 

como trocas de medicações por equívocos entre pacientes. 

1 

etnias indígenas em Roraima, para além dos Yanornami. 

encontra em licença médica. Devido a carência de 

médicos de outras Regionais foram solicitados em fins_de outubro para ; 

ação emergencial temporária. Uma das equipes, a chefiada pelo Dr. 
Ferreira, da 5ª SUER, deslocou-se para o Paapiú (02-10/11/1989); 

outra, chefiada pelo Dr. Fernando Monteiro, da 49 SUER, visitou 

Mucajaí, Demini (de 27/10 a 20/11/1989) e no momento deslocava-se para 

12 



.j 
; 

.. , 
·.j 

a região habitada por Macuxi (Serra do Sol) onde deveria permanece~ 
por dez dias; a 3a equipe, chefiada pelo Dr. Roberto Medeiros, também 
da 4ª SUER, visitou comunidades Macuxi do lavrado entre 27/10 ~ . 
09/11/1989. 

J 
') 

., 

Laboratório e equipamentos médicos 
< 

Não estão sendo realizados exames laboratoriais na Casa do !ndio. Os 
•,j 

casos de malária não têm diagnóstico laboratorial in loco, apesar da J 
presença do laboratorista, pela falta de microscópio. São realizados ·-:·J 

'J 

apenas exames laboratoriais imprescindíveis, através do laboratório da :,·-j .. ~· 
Secretaria de Saúde de Roraima, e exame de "gota espessa" para ·:::'. 

'" 
diagnóstico de malária na SUCAM. A aquisição de equipamentos. ·-) 

- -·· . ' - . ·,:,:J 
adequados é portanto de extrema urgência. · .<·j 
Existe também o problema da falta de sangue para transfusões nos casos ··,: ·.:::'t~ , . .'o-1 
mais graves de anemia. Por outro lado os que conseguem '.sa~.yar-se pela~.::;'.:)J;· 
transfusão correm o risco de serem contaminados por moléstias --<:;f . ,,,. 
desconhecidas para esta sociedade até então (ex.: Doença de Chagas, ·": ·:_:-;,:~ 

' '. '"8 :' -.:;·-y· 
' . .\ :.:·" ·-<~ : < •;:w~~~ 

' :··/f/~ .. ' . ,::·~~ 
' - . ' .,~1 

·,; . ..'>t<'~ 
A Casa do índio conta com um quadro de 4 servidores para ·cuidar- . da -, ,:7· .. ::;~ 
alimentação e higiene em população com diversos padrões culturais. · t ·:·:.)lf) 
insuficiente para manter condições de higiene e alimentação adequadas;· : _-·\1 
tendo, diante da atual superlotação, se tornado caótica a si t.uacâo , · O · :'_1 

' ' . '1 
quadro de diarréia infecciosa que está se desenvolvendo entre os ~. ·-.,~i 

•.. ' . ' ,·~ atençao. -,1 
• ,",i 

•• r •• ..,;.,~ 

·.... ' ' ~:J 
. ~ 
·, ··-~\~i 

'. . ~ ' ,•.,,.,_,. • ••• Jl' 

'· :. _., ._;-~~ 

A alimentação dos pacientes está sendo insuficiente em conteúdo::\.j~ 
protéico (200 kg de peixe para 4 dias, para mais de 200 pací.eneee) •. ~:···/J 
Essa deficiência não assegura a recuperação física dos doentes. . - · ·: · : ·:·.;~ 

··'li 
A Casa do 1ndio não conta com nutricionistas e os hábitos culturais, .·,~ 

' .:J 
';i .. 

•'•:r" . , 

Aids, etc.). 

Serviços Gerais 

pacientes pode ser 
higiênico-alimentar. 

consequência dessa precariedade de 

Mantimentos 

quanto à alimentação, não são levados em conta. 

2. Levantamento no Hospital e Pronto Socorro Cel. Mota 

O encaminhamento de pacientes Yanomami para o Pronto Socorro e 
Hospital é feito não apenas pela Funai mas frequentemente pelos· 
próprios garimpeiros que os transportaram da área indígena. Quando os 
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Yanomami doentes são deixados na porta da sede da Funai em Boa 

uma rápida avaliação dos funcionários administrativos decide se 

encaminhados para a Casa do índio ou para o Pronto Socorro. 

Vista, 

- ser ao 

2.1. Pronto Socorro 

Estavam internados 2 pacientes Yanomami no Pronto Socorro em estado 

grave necessitando de transfusão sanguínea. 

continuavam no Pronto Socorro por falta de 

Dia 11 de novembro 

vagas em leitos 

hospitalares no hospital, ocupando um mesmo leito desde 7 de novembro 

(5 dias). No mês de setembro 5 Yanomami foram internados no P.S.; em 

outubro, apenas 1; e em novembro 11 foram atendidos, sendo que 4 

internados e 7 liberados para a Casa do índio. 

2.2. Hospital Cel. Mota 

Apenas um Yanomami, procedente da região do Catrimani, comunidade 

Opiktheri, estava internado. O prontuário sem anamnese evidenciava as 

dificuldades de comunicação médico-paciente. A Funai não possui 

pessoal para assessorar linguísti~a e antropologicamente estes casos. 

As internações hospitalares para crianças neste hospital foram de: 1 

para o mês de agosto; 2 para setembro e 4 para outubro com a 

ocorrência de 1 óbito. Nenhuma internação para novembro até o dia 11. 

Estes dados do Hospital e do Pronto Socorro evidenciam que o 

atendimento dos Yanomami vem sendo realizado basicamente na Casa do 

índio. 

3. Situação em Paapiú (11/11/89) 

Encontramos apenas 11 Yanomami da comunidade de Mahanuútheri 

à pista de pouso e Posto Indígena da Funai. Esta pista de 

melhorada pelo Projeto Calha Norte e serve desde agosto de 

próximos 

pouso foi 

1987 como 

base de apoio aos garimpos clandestinos nessa região, com um intenso 

tráfego aéreo e com vários acidentes evidenciados pelos vários 

destroços de aviões presentes no local. 

Não encontramos entre os 11 presentes nenhuma criança e nenhuma mulher 

adulta (eram 9 adolescentes do sexo masculino, 1 do sexo feminino e 1 

adulto do sexo masculino). Apenas um dos presentes não gozava de boa 

saúde, queixando-se de diarréia e cólicas; os demais doentes haviam 

sido transportados para Boa Vista pelos garimpeiros. Os Yanomami 

informaram ao intérprete Davi Kopenawa que 3 adultos haviam morrido 

recentemente nesta comunidade, e que muitas crianças, reforçando 
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"muitas crianças", tinham morrido na região. Nas três outras 

comunidades mais próximas do P.I. se encontravam, de acordo com 

informações dos presentes aos intérpretes: 4 pessoas em Irobrererebe; 

8 pessoas em Wakahasibiu e 13 no Herou. Havia aproximadamente 134 

pessoas do Paapiú entre os Yanomami internados em Boa Vista (na Casa 

do 1ndio), o que somaria um total de 170 Yanomami encontrados. Assim, 

e sendo que a população das 8 comunidades conhecidas era de 412 

Yanornami em agosto de 1988 (levantamento Funai), onde 274 

correspondiam à população das 4 primeiras comunidades, e diante do 

quadro sanitário presente, é de vital urgência a investigação do 

destino das mais de 100 pessoas que faltam. 

O posto da Funai estava abandonado, o chefe do posto está no México 

fazendo um estágio pela Funai, e não tem substituto. Em metade de 

suas instalações havia mantimentos, equipamentos e medicamentos de uma 

denominada "Missão Verde", segundo os dizeres da porta divisória. De 

acordo com as informações dos Yanomami do local, fornecidas a Davi 

Kopenawa, era um grupo de 3 pessoas introduzidas pelos garimpeiros e 

que queria construir um hospital no local. Isto desagradava aos 

presentes, que querem a imediata retirada dos garimpeiros e vêem na 

proposta de construção do hospit~l a criação de infra-estrutura para 

atendê-los. Disseram que mandaram a "Missão Verde" embora porque eles 

não vieram para atender aos Yanomami e que andavam disfarçados de 

soldados do Exército. De acordo com o Administrador Regional da 

Funai, este grupo é desconhecido do órgão, com o qual não mantém 

nenhum tipo de vínculo. Segundo a imprensa (Correio Braziliense de 

17/02/89), a "Missão Verde" é composta de estudantes que objetivam 

chegar ao Pico da Neblina e tem o patrocínio da Universidade da 

Paraíba. 

A equipe de socorro médico, enviada pela sede da Sª Superintendência 

Regional, chefiada pelo Dr. Ferreira e composta ainda por enfermeiro e 

bioquímico, estivera na região entre os dias 02/11 e 10/11, tendo 

retornado portanto um dia antes da nossa chegada ao local. Ela voltou 

sem ter conseguido realizar o trabalho de assistência sanitária 

previsto em decorrência da falta de transportes necessários para ter 

acesso às comunidades, algumas distantes em mais de 10 ho~as de 

caminhada do Posto Indígena. A equipe ficou baseada no P.I. 

encaminhando os doentes trazidos das comunidades para Boa Vista. As 

remoções foram efetuadas com transporte aéreo dos garimpeiros. Vinte 

e cinco enfermos removidos do Paapiú chegaram a Boa Vista nesse 

período. 

Após a chegada desta missão de socorro médico no Paapiú o 

Administrador Regional e o Superintendente da 5ª SUER enviam telegrama 

ao Presidente do órgão nos seguintes termos: 
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"Situação agravando com índios chegando diariamente trazidos por 

garimpeiros face situação desesperadora acima exposta solicito V.Sª 

articular junto autoridade competende sentido ficar disposição esta 

ADR 2 helicópteros e liberação recursos orçamentários e financeiros .•• 

Voltamos enfatizar que caso medidas saneadoras e urgentes não venham 

ser tomadas o quadro torna-se irreversível. Situação extrapolou 

nossas condiç5es de solução." (Telegrama nQ 549 - 10/11/89) 

4. Mucajaí e Demini 

Das 2 equipes médicas enviadas pela 4ª SUER (Belém/PA) para socorrer a 

ADR-Funai de Boa Vista, a composta pelo Dr. Fernando Monteiro visitou 

as regiões do Alto e Baixo Mucajaí (28/10 a 2/11) e Demini (02/11 a 

07/11), na área Yanomami, tendo encontrado: 

a) Alto Mucajaí, entre 28 e 31 de outubro de 1989: 

Malária - 81 pesquisas sanguíneas - 42 casos positivos (52%), 40 por 

falciparum e 2 por vivax; 

b) Baixo Mucajaí, entre 31 de outubro e 2 de novembro de 1989: 

Malária - 54 pesquisas sanguíneas - 25 casos positivos (46%), 18 por 

plasmodium falciparum e 7 por plasmodium vivax; 

A falta de peixes devido a poluição do rio Mucajaí e o alcoolismo sao 

fatos que se somam na desestruturação social dos grupos, acelerada 

após o início da invasão garimpeira na região; 

e) Demini, entre 02/11 e 07/11 de 1989: 

Malária - em 66 pesquisas sanguíneas, 26 (39%) positivas, sendo 20 por 

plasmodium falciparum e 6 por plasmodium vivax. 

Os diagnósticos realizados por Dr. Fernando em duas regiões distintas 

da área Yanomami, sendo uma intensamente acometida pela invasão da 

atividade garimpeira (Mucajaí) e outra sem a existência desta 

atividade com percentuais menores (Demini), demonstram a gravid~de da 

malária para a área Yanomami no seu conjunto. 

5. Considerações finais 

5.1 A procedência dos Yanomami doentes é 75% da região do Paapiú, 

região gravemente afetada pela atividade de garimpas clandestinos 

16 



desde agosto de 1987. Desde então os Yanomami estão crescentemente 

afetados por malária e desnutrição principalmente, morbidades que nao 

os atingiam anteriormente (CCPY, 83). 

5.2 A Casa do índio em Boa Vista está superlotada, sendo os Yanomami 

responsáveis por 86% das internações. 

Constatou-se aumento considerával no ritmo de chegada dos Yanomami na 

Casa do índio a partir de outubro (gráfico II). 

5.3 O quadro comparativo dos casos de malária registrados nos 

garimpas da região do Paapiú não indicam variação sazonal comparável 

ao aumento da busca de auxílio médico em Boa Vista, ocorrido a partir 

de outubro, pelo Yanomami. 

5.4 As equipes de socorro médico enviadas pela Funai em 

outubro/novembro, foram passageiras e ao se ausentarem dos Postos 

Indígenas deixaram-nos sem técnicos para a atenção à saúde. 

5.5 Como demonstra o relatório do Dr. Oneron Pithan, de novembro de 

1989, a situação de saúde dos Ya~omami, pelo estudo de demanda na Casa 

do Índio, vem se agravando desde 1987 devido ao incremento da 

atividade garimpeira na região. O quadro emergencial que se tem agora 

é decorrência deste agravamento. 

5.6 A inexistência de atenção sanitária nas comunidades e Pis por 

parte do órgão indigenista oficial pode ser considerada omissão de 

socorro médico diante do caos sanitário instalado para are as mais 

densamente povoadas pelo povo Yanomami. 

A Funai retirou a assistência médica que os Yanomami vinham 

de entidades filantrópicas a ela conveniadas em agosto de 

recebendo 

1987 (3 

médicos, 1 dentista, 2 assessores antropológicos da CCPY; 1 enfermeira 

da Diocese de Roraima e auxiliares de enfermagem da MEVA) sem 

substituí-la, em período de agravamento do desequilíbrio bio-ecológico 

provocado pela instalação de garimpes na área Yanomami. 

5.7 O Plano Emergencial de saúde do Projeto Calha Norte para a area 

Yanomami em 2 anos realizou três visitas à área Yanomami, por períodos 
de 20 dias para todas as regiões, com permanência de 2 a 4 dias para 

cada, em campanha de vacinação basicamente. A vacinação atingiu a 
comunidades próximas aos Pis, com raras exceções pelo auxílio de 

helicópteros dos empresários de garimpo para a região do Paapiú. 

Estas comunidades são as mais protegidas por terem recebido 

sucessivas de vacinação; a população mais isolada e distante 
campanhas 

dos Pis 
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(Surucucus, Parirna, Paapiú, Alto Dernini) estão desprotegidas, em 

iminente risco de epidemias por moléstias infecto-contagiosas 

preveníveis pela vacinação. As notícias veiculadas pela imprensa de 

Boa Vista de epidemia de sarampo entre os Yanornarni do Paapiú não se 

confirmam, mas o risco deve ser evitado com urgência. 

6. Recomendações 

Apesar de numerosos pedidos de reforço feitos pela ADR Funai a 

Secretaria de Saúde de Roraima desde 27/10, nenhum apoio foi prestado 

atê agora por esta instituição (carta da ADR Funai nQ 487/89). A 

única medida prevista para controlar a situação de saúde na area 

Yanomami é um plano de saúde conjunto Funai/FAB/SUCAM/Secretaria da 

Saúde em fim de novembro prevendo uma mera estadia de 15 dias baseada 

em Surucucus. Diante deste plano nitidamente insuficiente para conter 

a extrema gravidade da situação sanitária dos Yanomarni e diante do 

alto grau de desestruturação da estrutura assistencial da Funai em Boa 

Vista e na área indígena (tanto pelo crescimento do garimpo como pela 

omissão completa - material e legal - do Projeto Calha Norte na 

região) recomendamos 4 medidas urgentes: 

. início imediato da retirada dos garimpeiros da área de Paapiú, sem a 

qual as causas do quadro sanitário desastroso da região (contaminação, 

poluição, desnutrição) não poderá ser revertido; 

. envio imediato de urna equipe médica de reforço à Casa do índio em 

Boa Vista com equipamentos e estoque de medicamentos adequado; 

• alocação urgente de recursos de emergência para reforçar a estrutura 

material da Casa do índio; 

. envio imediato de equipes médicas às áreas indígenas de maior 

procedência dos doentes Yanomami internados na Casa do !ndio (Paapiú, 

Médio Mucajaí, Baixo Mucajaí, Auaris/Olomai no mínimo) com estoques de 

medicamentos e alimentos (estes para suprir as carências de 

alimentação em áreas devastadas pelos garimpes); 

. continuação de levantamento de dados sobre a situação dos índios 

Yanomami. 

A falta de aplicação urgente destas recomendações poderá. causar a 

curto prazo, entre os Yanomami, taxas de supermortalidade tais que se 

configurará no seu território um verdadeiro genocídio por omissão. 
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7. Conclusão 

A situação de saúde dos Yanomami vem se agravando desde 1987 sem 

medidas adequadas tenham sido tomadas. 

pessoas aproximadamente para o Paapiú 

O desaparecimento 

evidencia uma 

de 

que 

100 

provável 

depopulação por surtos sucessivos de moléstias infecciosas, agravadas 

pela desnutrição crescente, em que os Yanomami não foram socorridos. 

O exacerbado afluxo dos Yanomami doentes a Boa Vista, acelerado apos o 

dia 20 de outubro de 1989, transportados por garimpeiros, nos parece 

ser uma consequência da decisão judicial de 20 de outubro de 1989, em 

favor da interdição da área indígena e da retirada e desocupação de 

garimpeiros que nela atualmente se encontram. 

Uma consequência favorável, embora contraditória, aos Yanomami doentes 

que desta forma pelo menos têm mais chances de sobreviver, apesar da 

atenção precária que têm recebido na Casa do índio. 

Frente à decisão judicial, a avaliação da situação sanitária dos 

Yanomami em área indígena evidenciaria as trágicas consequências da 

degradação bio-ecológica e morte causada atualmente pela invasão, 

aliadas à desassistência de que são vítimas. 
A iniciativa dos garimpeiros em transportar os Yanomami para Boa 

Vista, nos parece, busca desviar o foco de atenção da situação da area 

para o órgão indigenista oficial, centrando-o na Casa do !ndio, em Boa 

Vista. Por outro lado, a medida possibilita a cooptação dos Yanomami 

ao apresentar os garimpeiros como os únicos interessados, 

possibilitados de socorrê-los. A Funai é desacreditada, apresentada 

como sem interesse em auxiliar. Isto nos fica mais evidente quando 

pilotos em Boa Vista, aliados de garimpas em áreas indígenas, negam-se 

a fretar vôos para a Funai conforme radiograma Funai nQ 542 de 

6/11/89. Ao mesmo tempo nos foi relatado pelo atual Administrador do 

órgão indigenista que o acesso da equipe médica de socorro, enviada em 

02/11/89, só teve acesso à pista do Paapiú porque aceitou ser 

transportada em aeronaves de empresários de garimpo da região. 

A busca dos garimpeiros em vender uma imagem de socorristas, falsa 

imagem, nos é fornecida na análise de documento da mineradora 

Goldmazon, enviado à Funai em 03/11/89, assinado pelo gerente de Boa 

Vista. O documento denuncia que está instalada na cabeceira do rio 

Parima e que os índios estão em situação emergencial de saúde. Que 

haviam transportado gratuitamente (grifo nosso) 25 Yanomami para Boa 

Vista. Os dados de registros de entrada e saída na Casa do 1ndio não 

confirmam a informação, apenas 4 procedências dessa região estão no 

livro de registros citado. E, nos perguntamos, pretendem ainda os 
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invasores lucrar com a destruição e morte geradas com sua atividade·? 

Ao considerarmos o desaparecimento de mais de 100 Yanomami da região 

do Paapiú temos necessariamente de levar em consideração também 

aqueles causados por execução violenta, que a ausência do órgão 

indigenista oficial auxilia a omitir e não apurar. O registro da 

violência praticada no assassinato de 4 Yanomami, 3 chefes locais, no 

inicio da invasão do Paapiú, agosto de 1987, nos alertava dos métodos 

intimidatórios, insalubres para o equilíbrio psiquíco do grupo como um 

todo, que seriam usados pelos novos ocupantes. 

É imprescindível que esse levantamento de fatos e dados seja seguido 

por outros empreendimentos que assegurem a vida e bem-estar do povo 

Yanomami, que indiscutivelmente se encontra numa situação de 

emergência crônica. 

20 



-A~~· w ua -~~ ·~·---------- 
~~.-:. 4Q&V ·~:, ·, . - . . 

r • 

' . J " 
,;. •. 

C~OLDMAZON 
1: •EWO'O Dr, AMl,lúNJ.O. UOI' 

Boa Vista, 03 de novembro de 1989. 

À 
Fundaçao Nacional do lndio " FUR'1.I 11 

htt. Srs. Ximenes e José mário 

Frezados Senhores 

Informam.os situação emergencial dos Índios do 

Alto Parima ( cabeceira do rio), quanto ao estado de saúde dos mes- 

mos. 

1-. medi.dé:! õ.o po s sa vel damos a ""Ce.r~ ;:z.o ne8e.ssL:ia. 

para os mesmos, mz.s n~o temos corpo médico ou enfermeiros 

sam ~azer um trabalho melhor. 

Sugerimos que os senhores providenciem aten- • 
dimento médicó ··e--ii6s 'peidemos .,.d~r-cobertura aos mesmos quanto ao 

o ue -L'"'- pos- 

transporte, pousada ·e alimentação, bem como o uso do rádio para fa- 

cilitar o trabalho dos mesmos. -::': 
Outrossim informa.mos que nos Últimos dias 

tr~nsportamos gratuitamente para Eoa Vista mais ou menos 25 Índios 

doentes par& atendimento médico. 

Certo de vossa atenção, aguardamos providên 

cias e contato para fazer progratllaçüo de entrada para vosso pessoal 

subscrevemo-nos. 

ente. 

Ltda 

Cmte rtegis Schawaan 

Gerante Boa Vista 

Av 1 de Setembro, 1321 • Centro • CEP 611.003 - Mena\19 • ~, • l•la.:10921 232-2929. 232-1)362 • hc Simlle.(091) 234.fiCJI .1e1,,., (0~21 2~04 MJ\tlM-nll 
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- 

DJGSNAS ATE1'DID0S COMUNIDADES PROXIras PIR PAAPIU ·va PRESENÇA CASOS ORA- 

vss PTPr PACIENPE 38 A.NOS ~I.NINO COMA 1.tALARICO va 2 CASOS DESNUTRIÇAO' 

INFKNTIL 3 e ORAU COM INTI:CÇA.C RESPIRATORIA ASSOCIADA VG 5 CASOS BRONCO - 
' . ' , 

PNEUMONIA INFANTIL VG cormJaDA".;~ ~;~Ro?:-TH!!:ílE Boi lJJGNAS POSITIVAS PARA 

PESQUISAP:USMODIIDi PT SU3IRv :;::,:n .::::/ln AUXILH..R DE ~Ilr'GffitA3.El,! QUALIFICADO 

PARA O I.DGAL VG FINALIDP ...• ~'S DJ3 ~e •;-:'n:ul!.11.:i;,:.; '!'R.ATAJ.1.ENTOS INICIA.DOS vo VI- 

SI'I'AÇAO NAS MALCG/~S VCJ l<'./.:;uns;J'.C· :~ cm:s:~itV AÇAO DA FA.RMACIA PT RESULTA.DO. 

ATIVIDADES EQUIP:: DE SAUD"::; rn, !"J.IJ IU IT PT VACINAS RR DOSE;$ APLICADAS ' 

DPT 23 VO SABIN 23 V:J Alã'I-S.l..RJJ"rG e, VG B~G 5 VG /JITI-TE.'TÃ!ilCA 29 PT VG' 

/• ' ' • • ~ 1 1. 

c1~a.01r r 11 B1u; 

AT.::. HE'J. BV3RR 

1':"-::"-'IJ·~ n- 1: ' c : / .,.- . 'J. --·- ....•. ~ . 
- .•.... , 
• • 'l". 

_ .. 

, .:-;1:~ i..'.:..::c-:;~;._:,c FT R.S3ULTADO r~TIVI 

5 VG sxsm 8 \'G J..Jfi'I-S.tJU~,TO 

PBS~Ul Z!. PIJ..S?-'.ODJUI,'. 

SDS 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

Carimbo da Estaçlio 

- .. ·, o ..,. ~, ' "' - (\1 ] 
a 

E - o !!: u ir,_ 

Espécie o F I e I A L Número ···············--· Data __ Hora ····-- 

Origem Palavras·--····-·--·-·---·-·----·-····-·· 1 Via a seguir ·-··-·-·------·- 
~ ' Indicações de Serviços 
~ Taxados 
"' CL 

Hora da Transmissão 

: ~ DR IR IS rEDRO DE Ol l V EIRA 
o u -o ..., 

~ ~ PRESIDENTE FUNAI/BSB • 
: 1 • 

N.• 5-i9/GAB/ADR/RRde.JJL_I L-8.9 

Iniciais do Operador 

:;; 
> e 
u 

"' UJ VIMOS INFORMAR VSA ULTIMO$ FATOS REFERENTE SITUAÇAO SAUDE 

] ,~, YANOAMI BIPTS CONFORME TELEX 534/GAB/ADR/,BV VG EQUIPE SAUDE 
E: o U) 

o e 
,, Ili :;; ?; -= 
] OI 

AREA 

DES - 
LOCOU-SE rAAPIU VG ENTRETANTO NAO SOLUCIONOU rROBLEMA DEVIDO fAh 
TA UELI COPTERO ET A,ERONAVE PTVG UEL I COPTERO ET AERONAVE PTVG H_g f l]I u cor rrnos ou E cus OPERAM NA AREA COMPROMETERAM-SE TRANSPORTAR • 

X 
C1> ECU IPE AS MALOCAS VG MAS NAO CUMFRI RAM PTVG EOU IPE RETORNOU DA 
o 

; AREA ET SITUAÇAO CONTINUA AGRAVANDO PTVG CONFORME EXPUSEMOS NAO 

~ HA CONDIÇOES ATENDER SEM TER NO MIN1M'ô-o2--HELI óPTEROS HA OISF'O.-_ 

J Assina tum ou rubrica de expedido- {J 7 A"' ) 'I O 
• • _ _L.'7:,)/1 I - {_ v:~~ ~ • 

Mod. 137 10 bis. 50x3 14Bx210 ~,{/, ) ! (J./., ~~-~ _ C::: 

• 

--~------- - ' Cai imbo de Estação 
.MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

] j Espécie O F I C I A L 
-~ e'.:! Origem 
Indicações de Serviços 1 -------- ----·----, 1 

Taxados 
---· -·-·----------- 1 

N1 .nero . ........ Hora Data 

Palavras __ ·····-··········· Via a seguir ·-····-·-····--- 
Hora da Transmissão 

e, 
]1ccmr ••.. •• ••• 

Iniciais do Operador 

------··- ·-- ---- ---·- --- 

N.• 54 9ÍGAB/ ADR/Rlae_LO_ _U .-89- 
D IS rOS I ÇAO rARA ATENDER ALDEIAS f/iDJACENT(S ONDE NAO HA,PISTAS VG 

f QUE SAO MAIORIA PTVG SUPERINTENDENTE 5!! SUER ENCONTRA SE EM BOA ' 
E 
~ VISTA DESDE 07011.89 ACOMrANllANDO TRABALHOS ATENDIMENTO INDIOS PT 
~ •.•. VG llOJE CSTAMOS COM 210 INDIOS INTERNADOS OCA/BOA VISTA PTVG SI 

jj TUAÇJ\O AGRAVANDO D I AR l AMEN TE COM I ND I OS CHEGANDO D I AR IAM ENTE VG ' 

TRAZIDOS ATEII POR GARIMrEIROS PT FACE SITUAÇAO DESESPERADORA ACI- 

~\f\ EX f'C:STA VG SOL! CITO VSA /; RTI CULA P. JUt~ TO AUTOR l D ADES COMPETENTES 
•.. - ---··· . ·--· . - - . . /i 

SE?,Tl[)O FIC~\R 01sros1 t:9_ç~_Tt._6.P~~.!?~-_l_? IIELICcrT !WS ET LIBERAÇ~O~ 

A s slnaturn ou rubric a de cxpr-dtdor, , ~.. / // 
/ , ,, j ,\ I / I ., ' 

------------~· __.;~:,·~:.--' L,! ~ r----:::--- ••e .. 
1 1 t · 1 · 1 ! · · j ~j --·- · · · 
·-/ •• ..) j , 2 4 L ;)~ '-~---: .'::.- -- .---- <--~ -1( -~ 

Mod 137 1(1 bis. 50:-.3 HP.x210 
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. ·-·-·- -·-------, 

MINISTÉRIO DO INTEH.IOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

Carimbo da Estação 

• j I Espécie O F I C I A L Número ·-·····-····-····- 1 Data Hora .. , . 
e - i I Orígen- Palavras ... -----··---·-·-················· 1 Via a seguir----·---····-·--- 
Indicações de Serviços J 

Taxados. 
Hora da Transmissão 

Inlelaís do Operador 

N.• 549/GAB/ADR/RRde_J_Q_ __ U-8.9 

RECURSOS ORÇAMENTAR I OS ET f I NANCEI ROS SOU CITA DOS A TRAVES TELEX ' 

; NR 534 DE 31olnv89 PT VOLTAMOS ENFATIZAR QUE CASO MEDIDAS SANEADO - - 8 
~ RAS ET URGENTES NAO VENHAM AH SER TOl1\ADAS VG O QUADRO TORNA-SE-Ã' ro ... 
~ IRREVERSIVEL PT SITUAÇAO EXTRArOLOU NOSSAS CONDIÇOES OE SOLUÇÃO' 
~ PT SOS FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS SUPTE St SUER ET JOSE MARIA ' 
a, 

E-< NASClMENTO - ADM REG BVB/RR ('()('t()()('()('('()()('('('('('(\() .----rr--- - j 1_ _ ~i- 
-- - ----- / / I / -!-/4!i-0 

( ! '/ - ,/ ---::, f'"(, 
As sinaturn ou rubrica de expedidor. / / 

1 
Q1,; :: \ •••. _,. :- ~:'~---- 

1 
/ 

-·-· l l7·~=-----:------- .....,. /J 
- • tJ 

Mnd. 137 io bis. 50x3 l40x210 f\ :}- 
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------------ ---------- - --- -------., 
! 

MINISTÉRIO DO INTERIOR ., . 
- FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
ADM:NISTRAÇÃO REGIONAL DE BOA VISTA - RR 

CTaNt 487/89-GAB/ADR/BVB/RR Boa Viata-RR 

Em 1 1 o. 1 1. 89 

r 

Sro Secret~rio, 

Em virtude da grave situação de saúde por que 

estão passando os fndios Yanornamis e as dificuldades que est~ 
f A 

mos enfrentando para assisti-los adequadamente, em decorren - 

1 
eia de noosa defici;ncia notadamente de pessoal, conforme 

. , 
J8 

expusemos par~ V.Saem nossas constantes visitas a essa CO!!, 

ceituada Secrttarf~ desde 27ol0.89, quando ficou acertado um 

~poio ~:ora nosso or:ão, para faz~r frente ao atual quê.d~o 

de s.:' , v ir r o l icitar a cessão dc r t e qu i rvt ea b,;cnícos é'? 

sa~de i,are atuarem na Casa do Índio nesta capita I por um r .: .. 
rfodo mfnimo de 15 dias: 02 m~dicos, 06 auxiliares de enferm.!l 

gern e 01 laboratorista. 

1 -, 
1 
J 

Na certeza de contarmos com a vossa valiosa cg 

laboraçio, renovamos nossos votos d~ e apreço. 

ADR/BVB 
11 26/89 

l lmº Sro 

Or0 FRANCISCO MOZARILOO OE MELO CAVALCANTE 
, ; 

MO. Secretario de Saude GoE.~. 
' 

Nesta/ 
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