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SA~DE YANOMAMI - RECUPERAÇAO POSSIVEL. 

(Uma apresenta;~o) 

Este projeto ê resultado de levantamentos que empreendemos 
durante o m@s d~ agosto de 1990, onde procuramos, com base em 
dados anteriormente coletados por equipes de sa~de que 
trabalharam na Area Yanomami, construir, na medida do posslvel, 
uma vis~o de conjunto dos probl~mas de sa~de enfrentados por este 
povo, bem como das dificuldades enfrentadas por essas equipes em 
suas atua~~es. Pretende-se igualmente propor medidas que 
contribuam para a solu~~o desse quadro que, antes da nossa visita 
á ~rea, consideràvamos calamitoso e irreverslvel. 

F"ica-nos, no entant,:,, mu í t o c Lar e , a p a rb í r da apye,:ia,;~o i.!l 
101:1::1 das transf,:,1rma,,:~e~-; oc or v í d ae na Yegi~,:,, sL-~2-=~.r.,;igjJ __ icJ<fil.Çl§. 
çon,::reta de __ J:Ji:?.Y.§?..r_s~c, .. dE!SS~ t1r~1g~d.Lst• Os ar r ecíor e s da pista do 
Paapi~, por exemplo, principal ponto de apoio do garimpo em tr:ida 
regi~o de Surucucus ciesde sua invas~o inicial (ago;to/1987) ~tê a 
efetiva remo~~º dos garimpeiros que a ocupavam (no intcio de 
1990), ancontram-se quase totalmente retomados pela mata, 
restando poucos vest!gios da recente atividade fervilhante que a 
caracterizr:iu. Aos poucos a ca~a e a vida dos rir:,s retornam. 
Alguns Yanomami que ali habitam relatavam-nos que uma semana 
antes uma das comunidades vizinhas conseguira abater uma anta, 
enquanto presenciàvamos um homem voltando de uma pesca 
relativamente bem sucedida; reiniciaram a abertura de ro;as. 

Embora esta seja situai~º bastante YestYita e pouco 
representativa do que ocorre em todo o resto da àrea, essa imagem 
parece-nos. especialmente forte e alentadora quanto ~ 
possibilidade de que o mesmo venha a ocorrer em todo teYYitbrir:, 
~anomami. Resta-nos esperar 
institucional e politica dr:, 
alcance os Yanomami. 

que o an~ncio da moYalizaç~o da vida 
pais se torne numa realidade que 



INTRODUÇAO 

Consideramos como fato amplamente conhecido a imediata 
determinai~º do estado de sa~de das comunidades Yanomami pela 
invas~o de suas terras, notadamente, a invas~o garimpeira, fato 
comprovado á exaust~o por relatbrios têcnicos disponlveis de todo 
tipo e procedência, divulgado por vasta cobertura da imprensa. 

Dispensaremos detalhes do h1stbrico conturbado da presen~a 
de equipes e programas de sa~de em territbrio Yanomami. Importa 
nos, no entanto, ressaltar outro fato de relevência têcnica 
indiscutlvel para a adequada aprecia;~o da evolui~º dos dados de 
saõde µor ele~ gerados (o qual qui~à mereça esclarecimentos 
pltb l i ,: O!::, a _p,:,st er i ,:n".-1) : Hl\ i n f ,:,r mes de qual i d ad e , f y- ut c,s dE.~ 
1 ov ant emen t o s sir:;teml.:\t í c o s , ele, p er ic,rlo de 1975 (?) a I ':)[l7. A 
partir de ent~o esses informes foram interrompidos e, no per!.odo 
compreendido entre 1987 e 1990, os ~nicos e precbrios dados da 
sa~de disponiveis provêm de interven~~es limitadas e espor&dicas 
da FUNAI nestas êreasj, obviamente insuficientes para produzir 
qualquer v í s ào tJe c on.íun t o a esse l'espeito, muito rnerio s para 
subsidiar uma percepi~º de suas transformaç~es no decorrer das 
altera~~es impingidas, da primeira ã ~ltima instancia, pela 
progressiva invas~o garimpeira no universo Yanornami. De 1987 a 
1990 n~o hA, portanto, dados dispon!veis sequer para uma diagnose 
parcial que possa merecer considera~~o. 

Tecnicamente, isso implica num lapso de informa~~o: um lapso 
de trés anos~~ em que a int~rrup~~o de quase todas as aç~es de 
sal!,cie r1c:\ &\l'ea c o í nc í do com o per- !.od,:, de re,:t·udes,;1n1ento 
g r.?n c-:>r a I i z ado d e t ,:,do ,:, ~~ a 1· i mp ,:, e d(:? su,'-" s ,:: ,:,n seq r'..lén e ias. E:,;,: 1 Ltem-·· 
se aqui as a~~es oficiaisy envolvendo predominantemente a FUNAI e 
esporadicamente a SUCAM, que, neste caso, parecem ter sido 
especialmenle malogradas quando chegaram 0 ser executadas. 

Com a or ç an í z aç ao do PE(..)SY ·- l"linist~rio da Sal!.1cle/F"UMAI ··· em 
dezembro de 1989, um novo esfor-~o em direç~o a um diagnbstico 

1• Dentre estes destacamos um trabalho minucioso sobre ae 
internai~es reg1str~das na Casa do lndio de Boa Vista, que embora 
bastantG competente na sua constru~~o, remete-se a um universo 
indiscutivelmente limitado, e certamente pouco representativo do 
que ocorreria com a grande maioria dos Yanomam1 que n~o têm 
condiçbes de acesso áquela institui;~o. 

2• Segundo inqu~rito realizado durante o Plano Emergencial 
de Assistência ~ Sa~de Yanomarni - PEASY - (jan/fev 1990) n~s 
j Ll r i sd i ~ íjes d o p I N Su r L.IC L\1: LI s E.' p I N p a ap i ~l, !lQ__JJ eir ! ,:,d C• 1 ·::,El7-··8':{._ 
:l8, 26% dc.1s e ausas de m•:•(.! ~--Lel atadas .J2..g 1 ,:,s gr bpr:j-9.§_ Yé\[1omam i 
permanecem de1S•::onher: idas_ (,:,:,ntra :~2, 56% p or' ma.lAr ia; 4, 07% p o r 
"tiro"~ 1, 16% por "'teiti,;011; 0,581. p or ou t r aa causas diversas e 
8,141. por ":,;awala": ,:ategor ia Yanornern í que atLialrnente designa 
e orno que uma emana,;:~10 "miasml:\t i c a " 1 ibC?rada pel ,:, rev,:,l vi mente, d a 
terra C ... ) envenenadora do ambiente e causadora de vArias 
doen,~as). (F,:,nte: PEl-~SY jan/fev 1'390) 
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honesto e competente foi realizado, numa iniciativa conjunta 
multi-institucional e multiprofissional. Com todas as restri~~es 
que se lhe possa fazer, sobretudo quanto ~ organizaç~o, 
cobertura~, abrangencia, autonomia e á administra~~º das a~~es 
empreendidas, esta foi, efetivamente, a fonte de dados mais 
c ori t í àve l produzida neste pais sobre o p o v o Yano1112Hni~ nos ~lltim,:,s 
tr~s anos. A rigor, no entanto, o PEASY apenas presenciou parte 
das conseqõéncias desse impacto, o que representou, em muitas 
~reas, uma mera operai~º de socorro dos sobreviventes. 

lnviAvel 'tamb~m sc~ffA, c orrt ucío , de~,,:,:,nsiclerai· o p rõp r Lo 
garimpo enquanto questâo social e sanitAria em si mesmo; triste e 
vertiginosa imagem de uma concepç~o de progresso que desconsider~ 
seu custo humano. E certo que A sangria Yanomami soma-·se ~ 
hist6ria de dezenas de milhares de homens que perdeYam su~s 
raizes, o conv!vio de sua familia, dos amigos, seus afetos, seus 
projetos e n~o se sabe quantas vidas. Para a grande maioria 
desses homens a op~~o do garimpo ê uma opç~o que nega muito 
objetivamente essa hist~ria porque n~o tem retorno: o bra~o novo 
ê sempre bem-vindo e nresmo custeado pelos empresêrios do garimpo; 
sua satda de lê depende exclusivamente da sorte do ouro e de sua 
sobrevivência tvide anexoJ. Os maranhenses, cearenses, mineiros, 
os alagoanos que ainda hoje se lan~am a esta verdadeira 
hecatombe, jA levam consigo para o garimpo um passado de 
marginalizaç~o social e falta de perspectivas. 

O garimpo ê o determinante fundamental da calamidade 
Yanornami por quo ele'? r ep r e s ent e , em si mesm,:,, uma calamidade. E se 
quaisquer soluç~es vislumbrAveis para a sa~de Yanomami sup~em, em 
primeirissima 1nstência, a desintrws~o e a recuperaç~o imediata 
dos danos causados em seu territbrio, estas medidas, por sua vez, 
tambêm implicam na criai~º de condiibes e perspectivas concretas 
de vida para os prOprios g~rimpeiros. 

Evidentemente, qualquer avalia~~º puramente têcnica de toda 
estd problemàtica serA francamente inadequada para elaborar 
p r op os t e s e medidas qu e tenham um m í n í mo ele e t íc í éric í e . "Sa~ide" 
n~o ê, definitivamente, uma qLtes;tllio meramerite "sanitl1ria"~ 
remetendo-se a praticamente todos os aspectos da vida social d~s 
popula~~es em apreiº· 

Esta proposta pretende, para alêm de trazer subsldios para 
os trab<="\lh,:,s cie 11,::1valia,;~o da <-?v,:,lu,;:::':(,::, cios pE~l'fis sanittir-i,:,s das 
,:omunidades Yan omarn í :", 1"e!5ga·t,,n-,::, qut? entC?ndemr::rs te1' ss i do urna 
concep~~o promissora de trabalho, colocad~ á prova durante a 
vigência do PEASY: com todas as restri~~es JL mencionadas acima 

3• Da populaç~o de 4.004 Yanomami da regiâo da Serra Par1ma, 
apu1·ada em 42 aldeias p or ,:u:asi~•=• da "Opera,;~,:, Yanomami 11, no ano 
de 1988, apenas 1.444, de 27 aldeias, receberam atendimento 
atendimento pelas equipes do PEASY, no perlodo de jan/jun 1990. 
(Fonte: FUNAl-agosto/1990). Estar~o, contudo, embutidos na 
compara~~º destes dados, tanto a cobertura relativamente baixa do 
PEASY, corno o n~mero de malocas abandonadas e a mortalidade total 
para o mesmo perlodo. 

.. 
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de modo genêrico, o PEASY se constituiu num momento de efetiva 
art1,:ula0;:~·=· multi-·ins,titucional. e rnultJ:_pJ,í.'fis'>sE:;ic,na~, e seu alto 
ç r au de respald,:, p e l a s,: •• :1edade ~~:t-e'i ense.Ja urna nova 
perspectiva para a vida institucional deste pa!s. 
JUSTIFICATIVA 

(Aspectos jur!dicos) 

OBJETIVOS (CONTEVDO T~CNICO) E CARATER DO INQU~RITO 

PaYa que seja r ec orihoc í dc pela ",:,:,munidadC? c í errt t tí c c " e 
pela opini~o p~blica como um todo, o inquêrito instaurado pelo 
Ministério P~blico sobre a situaç~o sanitêria da popula~~o 
Yanomami deve ser concebido na perspectiva de criar condiçbes 
para uma proJe;~o pregressa das transformai~es sofrid~s por ela 
no per!odo 1987-1990, de modo a suprir essa lacuna de 
infoYma~~es, para que se possa garantir um monitoramentQ 
fundamentado dos dados coletados e gerados doravante. 

A produi~º deste monitoramento sup~e e imp~e o carêter 
permanenta do inqu~rito: os dados necessArios s~ podem ser 
produzidos por equipes de saóde que estejam efativamente 
presentes e atuantes na Area, pois as melhores condi~ôes de 
coleta de dados resultam de abordagens possibilitadas em momentos 
de ê:1tua,;ào et o t i v a t~im c arupo , 

DA ELEIÇAO DOS OBJETOS DO INQU~RITO 

A opera~~º de retirada dos garimpeiros, entendida como 
condi~~o necessària para o saneamento da regi~o, deve n~o apenas 
ser fiscalizada pelo poder p~blico, mas merece e, mais do que 
isso, necessita ser por ele respaldada e orientada, para que n~o 
seja destitulda de seu conte~do social, desvirtuando-se em mera 
opera~~º milit~r e policial. 

Por se constituir no problema biol~gico, so~ial, cultural e 
ecol6gico que mais imediata e drasticamente ê imposto aos 
Yanomami, o garimpo ê, por principio, objeto priorit~rio de 
quaisquer a~bes de ·sa~de que os pretenda assistir -- sua presen;a 
n~o determinou diretamente apenas a mortalidade por confrontos 
violentos, a dinêmica da introdui~O e dos surtos de malària, o 
desaparecimento da caça e da pesca, imediatamente associados, por 
sua vez, via desnutrii~º' ~ dissemina~&o de processos e quadros 
infecciosos (vide figuras 1 e 2). A presen;a do garimpo 

' 
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determinou, tambêm diretamente, os deslocamentos, a ocupai~º e a 
redefinii~º do espa;o por parte das comunidades Yanomami4• 

Este movimento se dA ora na iminência da fuga dos focos 
epidêmicos e de provêveis confrontos armado~ com garimpeiros, ora 
na aproximai~º das pistas e dos barracos, n~o raro numa tentativa 
de cria~~º de rela~bes de aliança mais permanentes e efica=es com 
os garimpeiros no suprimento de sua caréncia de alimentos e de 
medicamentos (quando a retirada para terras melhores jà se 
tornara praticamente inviAvel)~. Esta aproximaç~o ocorre~ em 
grande medida,· num proceso estrategicamente estimulado pelos 
empreshrios do garimpo, como uma maneira de legitimar sua 
presen~a na êrea: diante da perspectiva de total desassisténcia, 
essa presença passa· a ser reivindicada pelos prbprios !ndios 
(como no caso do Xidea-pista do Lauro). 

A auséncia de caça, afugentada pelo barulho das màquinas, e 
de pesca, pelo r~volvimento e poluiç•o dos rios vem ali~r-sc ao 
abandono das ro~as, fechando o c!rculo de deteriora~~º social com 
o acirramento da dependência do g8rimpo frente as suas 
nece~sidades alimentares6, configurando seu grave estado de 

·• Fato c Le r amerrb e ,:::on~;;tato:\do, p o r e xemp Lo , nas ,,,tiv1dades 
de reconhecimento a~reo das malocas e visitas de atendimento, 
reali~aaas na Area de jurisdii~º do PIN Surucucus, de janeiro~ 
junho de 1990: em pelo menos 14 aldeias localizadas e/ou 
visitadas, as malocas tinham sido abandonadas e muitas queimada5. 
Os Yanomami têm-se deslocado para tapiris no mato em funç~o, 
sobretudo~ do grande n~mero de mortes por malària (Fonte: 
FUNAI/1990). A pressa da fuga explica, em muitos casos, a 
modifica~~º na constru;~o das habita~~es Yanom~mi; com a 
í nc or p or aç ão d o plàstico azul leç1ado de, garimp;:, _ .}Lmtc, ,:,:,m ,3 

mal~ria, as viroses~ afec~~es respiratórias e de pele, as doenças 
se:,;ualmente transmissiveis, all~m clt7~s "lingei·ies" e caJ.,;eJes 
presenteados como, por exemplo, pelo empresêrio de cassiterita, 
Lauro, propriet~rio de uma das maiores pistas da regJ~o -- a 
pre,::ariedade de l5.2boQ_9.§.. í mp r cv í s adoa t or n a+s e mais ê:-t•:entuada. 

~. Como no caso das malocas em torno da pista do Lauro e de 
Jeremias, entre outras; ou da ineg~vel atra;~o exercida pelos 
postos de assistência, como ocorre no Paapi~, Surucucus e 
atu21lmente pela 1:11:upa,;:~c, do 11J·e!remias" pela eqLdpe FUN{\I-··SUCAM. 

6• Em nossa visita~ pista do Lauro, em 22/8/90, os Yanomami 
ali aglomerados, quando certificados por agentes da Policia 
Federal da iminente expuls~o definitiva dos garimpeiros da ~rea, 
mostravam-se ainda mais inquietos quanto~ sua sorte, de vez que 
profundamente incrêdulos quanto ~ obten;~o de qualquer 
assistência por parte da FUNAI: dos garimpeiros estariam, ilO 

menos, recebendo alimentos (quase exclusivamente carbohid1·atos- 
bolachas, ar r oz , far Lnh a.r , medi,:amEz·ntos e ... "lingerie" e.• 
calçbes. Com efeito, hoje a pista do Lauro ê o principal p6lo 
indutor de migra~~es Yanomami, no sentido PIN Surucucus, na 

' 
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desnutriç~o. Al~m disso, nessas condiç~es de sedentariza;~o, 
rapidamente instalam·-se, via de regra, a malària, o alcoolismo, a 
prostituiç~o (troca de alimentos por favores sexuais) e da! a 
disseminaç~o de doen~as sexualmente transmiss1veis. 

Pelos motivos acima expostos, tornam-se objetos prioritArios 
do Inqu~rito: 

a dinamica do garimpo 
as alterai~es provocadas no meio-ambiente 
a dinêmíca dos surtos epidêmicos 
as formas de ocupai~º do espaio e o deslocamento das 

comunidades Yanomami 
- sua desagrega;~o sbcio-cultural 

QUEST~ES METODOL~GICAS 

Deve-se busc~r o aprofundamento do conhecimento dos fatores, 
dinêmicas e tendéncias especificas a que està submetido cada um 
dos objetos deste Inquêrito, em cada foco epidêmico da regi~o, de 
modo a se produzir uma avaliaç~o consistente da evolu~~o das 
condi~~es de sua dissemina;~o e manuten;~o. 

A quest~o da permanência das equipes na êrea, tanto as de 
sal1de, qu arrt o as do ap o i o aê1"e,:. (F'1-".\B:•, deve E,er adequac:lan1ente 
dimensionada, de modo que os esquemas de revezamento n~o 
inter f í r om na qu o I icJ.,"\clcf' d a s inf,:oi"rn.::1•;:f:iE:s~ ,:cdf.:?tadc\s;, v í a t o que urna 
coleta eficiente de dados ~ n~c8ssariamentn fruto de um 
conhecimento prêvio e da familiaridade com as caracterlsticas de 
cada ~l"Ec\. 

N,:,s r e La t c.s de t od a a as equipes que ali t1'c:1tndh~1i"ê:Hn. ficam 
evidentes as restriçbes 4 sua movimenta;ào~ imposta~ peles 
diflceis condi~6es de pouso em grande parte das regi~es-alvo~ 
mesm,:, oc1r a 11~'?1 i ,: ôpt f.'r c•s de porte m~d i ,:, ,: orno ,:, "SupeY +Purna " da 
FAB. Em vbrias das Areas sobrevoadas, apenas helic6pteros de 
por t e rnerror , ,:,:,mo,:, "Esquilo", teriam .:ügL1ma, ainda que p r ec àr a a , 
p,:,ssibilidade de p,:,uso:,; ,:,s "Es qu í Lo", p cr Sl.U:\ vez, p e r m í t em 
apenas ,:, transp,:,rte J. i m í b acío de c ar ç a e,? equipes. 

E~stes p r ob Leme s p,:,dem~ no entant,:,, se1" ef1,:i12ntemente 
contornados com a participa,~o intensiva de eouipes de 
intêrpretes. sertanistae e antYop6logos nesses tYabalhos: ao 
estabelecer- o diêlogo com cada comunidade indlgena, elas nào 
apenas viabilizam as condições indispens~veis para um 
relacionamento produtivo com as equipes de sa~de, mas poderiam 
solicitar aos próprios lndios que contribuissern com a abertura e 
manuten~~o das clareiras de pouso, em locais adequados ~s 
opera~ôes em cursor o qua seria, de fato, a alternativa mais 
simples e exeqfilvel nesse caso. 

regi~o do Morro do Xidea. 

q' 
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Tarrt o ,:, per-til multiprofissional das equipei:;;, qu an t o a 
necessidade de recorrer-se a apoios têcnicos, nos vàrios nlveis 
das açbes programadas1 exigem o suporte e o envolvimento de 
diversas instituições~ de modo a que se produza uma vis~o 
analltica ampla e abrangente da problemàtica de sa~de Yanomami 
com base em dados competentes e bem organizados. 

ESTRATEGIAS 

1. Os trabalhos do Inquérito devem estar acoplados e apoiados na 
efetiva presenia de equipes de sa~de atuando nas àreas em 
quest~o. Portanto, este Inquêrito deve n~o apenas somar eEfor~os 
com o Plano Permanente de Aten;~o ~ Sa~de Yanomami (PPASY), mas 
deve de imediato exigir a sua implantaç~o, de acordo com as 
diretrizes bàsicas estab~lecidas no Docltmento Final do Encontro 
para Avaliaç~o do PEASY~ da Assessori~ Especial para Assuntos de 
Sa~d~ na AmazóniA Legal da Secretaria Geral do Minist~Yio da 
Sa~de (Bras!lia, 5-8 de mar;o de 1990). 

2. O planejamento e a execuç~o das a~bes compreendidas por este 
lnquêrito devem estar fundamentados numa sistematiza~~º de todas 
as informa~~es têcnicas disponlveis sobre a 
e >·: Í g e ~"'\ O r •;! a n i Z a•~ 2.'i C• d f::' u m ~\s!JJ..f_g __ ...Q.§1.__ d e:\ d ,:, 5 
í nc í u í rido e 

!.:\·i"ea 
de 

Yanomarni~ o que 
acesso p6bli,:o, 

a) todos os dados de sa~de coletadoG 
b) informa~~es sobre a dinêmica de 

sentido de ac ornp anh ar ,:, 1:5\.trg í merrto df-:? 

a partir de 1980; 
axpan5~0 do garimpo~ no 
poss!veis novos focos 

epid~micos: . 
cl todas as informai~es dispon!veis sobre as caracterl~t1cas 

oricinais e as alt~ra~bes do meio-amblenter necessêrias para o 
tra~alho de recupera~~º ecol~gica; 

d) o mapeamento pregresso e permanente dos surtos 
epidêmicos, de modo a possibilitar proJe~~es de ~uas tendências. 

e) dados sobre a ocupa~~º do espa~o e o d8slocamento das 
,: omuri 1 d ades Yariomern i ~ p e r mi ti rido a i den ti f i ,: a,;~,:, ,: onst é:1.nt e d~? 
micro-regi~es epidêmicas que levem em conta n~o apenas critêrios 
geogrAficos mas, sobretudo, a complexidade e a mobilidade da teia 
d~ rela~~es intercomunit~rias; 

f) dados sobre padr6es Yanomami de assentamento~ pr&ticas 
tradicionais de sa~de e hAbitos a1imentare5, de modo a permitir 
uma avaliai~º do impacto causado pelo garimpo sobre esses 
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padr~es, bem como das perspectivas de superaç~o das rela~bes de 
dependência criadas em conseqõência da invas~o. 

3. A realiza~~º de um seminêrio multi-institucional e 
multiprofissional com o objetivo de elaborar o detalhamento e 
estabelecer as condi~~es de operacionali2aç~o deste Inqu~rito, 
definindo os respectivos compromissos e atribui~ôes de cada 
instituiç~o envolvida, a estrutura organizacional, os recursos a 
serem ~til12ados, a composiç~o das equipes, a metodologia de 
trabalho em ca~po, a sistemAtica de coleta e anêlise dos dados 
obtidos, a eleiç~o de prioridades. 

4. Atê o inicio da execu~~o do PPASY~ condi;ão necessària para o 
prosseguimento deste Inquêrito, todo o apoio do Ministêrio da 
Sa~de, FUNAI e outros 6rg•os competentes deve ser dado a equipe~ 
voluntArias para garantir a a~sistência • sa~de dos Yanomam1, 
face~ persistência da grave situaç~o em que se encontram. 

5. A amplia~~º do levantamento das 
iniciado, buscando sua extens~o is 
contempladas por programas anteriores. 

condi;~es sanitêrias jà 
comunidades ainda n~o 

6. A ado;~o da metodologia de definiç~o de um sistema de micro 
regiôes para a eleiç~o de prioridades e programas diferenciados a 
nivel local. Estas micro-regibes devem ser permanentemente 
redefinidas em fun;~o de critêrios geogrêficos, sbcio-culturai5 
dos pr6pr1os Yanomami, da dinêmica do garimpo e das altera~6es 
sucessivamente sofridas pelo meio-ambiente. 
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