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Para Maria e Fernando

Algumas palavras sobre o Dr. Rubao

•

No dia 14 de dezembro de 1982, o médito da Funai Rubens
Belluzzo Brando, entao com 30 anos, faleceu vítima de um acidente de helicóptero quando completava um trabalho de vacinac;ao
dos Yanomami, na regiao dos Surucucus, Roraima.
A edic;ao deste livro foi impulsionada pela emoc;ao de nossa perda pessoal e pela crenc;a profunda de que o mundo havia se
privado precocemente de um grande homem.
Os arquivos de Rubao, como era conhecido entre os amigos,
sao urna expressao de sua personalidade singular e fascinante, testemunhos do imenso carinho e interesse, marco de sua trajetória
de homem apaixonado pela natureza em seu sentido mais amplo:
cartas, fotografias, relatórios de viagens, artigas científicos, matérias jornal ísticas, colec;oes de amostras vegetais e conhecimentos
tradicionais da medicina popular e indígena, mapas, catálogos
de animais e plantas, penas de aves, dentes e garras de bichos,
couros, insetos variados, pedras e tantas outras coisas.
Durante os meses que se seguiram a sua morte, ternos e
revimos tudo o que encontramos, organizando cronologicamente os seus escritos, pretendendo que o Rubao descrevesse com
suas próprias palavras a riqueza de sua vivencia.
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A abundancia do seu material dispon ível dificulta sua or-

"ganiz~ao e leitura, e o que pretendemos é que outras pessoas

partilhem conosco de sua grandeza humana. Convencemo-nos
de que as cartas sao seu maior testemunho.
Nasceu em Assis, Sao Paulo, a 12 de maio de 1952, filho
do médico Newton Nogueira Bra.ndo e de Maria Aparecida Belluzzo Brando que souberam aceitar a voc~ao do filho, acolhendo e estimulando suas originais criac;5es de animais como cobras,
sapos, ratos, préas, aves, jacarés, tantos out ros que Rubao criou
ao lado de suas plantas e de seu meticuloso laboratório, o que
fazia parecer um~ pessoa exótica e estranha aos olhos dos vizi nhos de vários lugares onde morou, causando algumas vezes cómicos transtornos especialmente quando algum bicho fugia.
Mas seu grande laboratório foi a própria natureza. Durante sua infancia e adolescencia, o Mato Grosso era nossa frontei ra agrícola, zona de desbravamento, sertao. Vivendo próximo
dali, suas férias davam-se em acampamentos, cac;ando, pescando, forjando seu caráter e opc;ao de vida, fascinado pelas histórias contadas pelos velhos mateiros da regiao.
Em 1978, sua formatura na Faculdade Paulista de Medicina, foi urna seqüencia natural em seu processo, ligado ao fazer
viver, prática constante, característica maior de Rubao.
Em Sao Paulo, seu prazer eram os aquários, plantas e estufas onde colocava com a mao imperceptível pedacinhos de
paisagens, que ia buscar no musgo da beira da calc;ada, no canto de um muro, no vao dos paralepípedos.
A criac;ao e reproduc;ao destes tesauros alastrou-se pelas
casas de todos· os amigos e parentes onde ele sempre aparecía
com sacos de terra, ferramentas, mudas, aquários que ia instalando e ajudava a manter, acompanhando minuciosamente seu
desenvolvimento, influenciando as pessoas e casas por onde
passava.
Durante seu curso de graduac;ao esteve diversas vezes no
Parque Nacional do Xingu, realizando pesquisas, vacinac;oes e
assistencia médica, onde iniciou e evoluiu seus conhecimentos
e atuac;ao na complicada realidade poi ítica que envolve a sobrevivencia física e cultural dos povos indígenas.
Em 1978, ainda ligado a Escola Paulista, foi as reservas
Xavante de Are5es e Culuene, onde realizou importante levantamente.da situac;ao de saúde.
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lngressou na Faculdade de Medicina de Botucatu em 1979,
como residente do Departamento de Saúde Pública, fazendo
também o curso de médico sanitarista promovido pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Sao Paulo. Após permanecer vários meses nas reservas indígenas de Araribá, Vanu íre e lcatu, realizou e publicou o "Diagnóstico de Saúde de Po~
pula~ao Indígenas do Interior do Estado de Sao Paulo".
Sua aparencia modesta, seu desprezo pelo conforto e a
maneira digna e prestativa com que tratava as pessoas facilitou
seus contatos e o fez muito querido pelos humildes. Na Reserva Indígena de Araribá, Rubao encontrou certa manha um grande boneco de pano apoiado na porta da enfermaria. O bilhete
nele fixado exempl ifica a camaradagem para com aquele médico que trabalhava muito e se preocupava realmente com as condic;5es de vida da populac;ao.
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P.I. Araribá
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Rubao sempre soube que a solucao para os problemas
indígenas situavam-se mais nas opcoos poi íticas do que nas questoes técnicas. Praticava, por esta razao, ativa militancia na Comissao Pró-fndio de Sao Paulo, participando de campanhas, debates e encontros como seu vice-presidente, tendo inclusive
coordenado a mesa redonda "Medicina em Areas Indígenas"
realizada durante Reuniao da Sociedade Brasile ira para o Progresso da Ciencia.
Esforcava-se para encontrar formas de intercambio e canais para repassar seus conhecimentos. Urna das oportunidades
foi sua atuacao como consultor .para assuntos de saúde da série
de 18 vol u mes "Povos 1nd ígenas do Brasil", que está sendo
publicada pelo Centro Ecumenico de Documentacao e 1nformacao.
Já por esta época, Rubao participava das reuniaes da Comissao Pró Criacao do Parque Yanomami, um sonho seu e de
outros indigenistas, de grande importancia e vulto que ainda
há de se realizar. Trabalhava também no Instituto Butanta, no
atendimento a vítimas de animais peconhentos, quando em
co-autoria com o médico Joao Luis Costa Cardoso publicou
pela Editora Santos, "Acidentes por animais peconhentos".
Em dezembro de 80 e fevereiro de 81 realizou sua primeira viagem aos Yanomami, num projeto desenvolvido por
Claudia Andujar, coordenadora da Comissao Pró Criacao do
Parque Yanomami, da qual resultou o importante "Relatório Yanomami 82 : Situacao de Contato e Saúde. Recomendac;oos para a Criacao e Estruturacao do Parque Indígena". Vol tou a regiao durante agosto e setembro de 81 socorrendo surtos
de sarampo e coqueluche, ocasiao em que escreveu novo trabalho.
Após estas viagens, concluiu que a única maneira viável
de desenvolver sua atividade de atendimento médico aos indios
seria ligar-se a Fundacao Nacional do fndio. Esta intenc;ao trouxe ao médico muitos meses de sacrifício por labirintos e descaminhos burocráticos e poi íticos que foram tril hados com paciéncia, perseveranc;a e extraordinária habilidade, indo e vindo de
Brasilia, até ser contratado para trabalhar junto a 10~ Regional
de Boa Vista, Roraima. lniciou assim a coordenac;ao dos trabalhos de saúde na área Yanomami.
Suas cartas datadas desta época expressam a grande dedicacao aos pacientes individuais e a pobreza de meios com os
12
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Rub6o entre os Yanomami

Foto grafia de Cláudla Andujar

quais teve que lutar. Seu empenho pessoal obtinha recursos e
colaboracao científica fora da Funai.
Nao há fotografias em preto e branco feitas pelo Rubio
neste período, pois o médico dedicava-se integralmente ~s atividades de socorro e atendimento aos Yanomami, em que concentrava todo o seu esforc;o e tempo dispon íveis.
As fotografías presentes neste livro, foram realizadas geralmente como método de identificac;ao e acompanhamento
do estado de saúde dos índios xinguanos e do interior do Estado de Sao Paulo, por isso o número em cada indivfduo. l:
curioso como sua postura de médico sobrep5e-se a de fotógrafo, condicionando a atitude dos índios mais como pacientes
do que modelos.
.
Os dedos cuidadosos com que, ao longo da vida Rubio
pegou animais e plantas eram urna extensao do tratamento que
dipensou aos homens e suas culturas. Em urna das cartas, narra
a dura experiencia da morte do garoto Yanomami Carrapeta,
tuberculoso, perdido no mundo dos brancas, onde sente-se a
piedade e a solidao que acompanha o médico desde que co13

.. meca a tratar do menino, até que transporte suas cinzas para
a família, com extraordinário empenho para que se cumpra a
tradicao ritual funerária daquele povo. Entao, Rubao presta urna
homenagem que, 'se passou desapercebida dos homens, nao passou desapercebida do destino. Ouando as pás da hélice do heli cóptero atingiram o corpo do médico, este se desfez, espalhando-se pelo morro, pela mata, pelo rio, e foi resgatado respeitosamente pelos índios.
No deserto de valores em que caminha a humanidade
neste final de século, Rubao nao admitiu para si o conforto
de se deixar levar pelo vento dos modismos ou pelas determina(foes de um sistema viciado e corrompido. Preferiu a solidao
de um batedor que abandona a equivocada expedic;ao e sai em
busca de urna nova rota, assumindo os riscos da missao, despojado de interesses pessoais e de reconhecimento público, consciente de que alguns teriam de faze-lo. Um grande exemplo,
um h (fen entre o cientista-poeta que soube ser. Um cientista
sem frieza, um poeta sem estilo, um revolucionário revertendo
seu trabalho a quem reahnente mais dele necessitava.
Rubao foi um elo de solidariedade e fraternidade a buscar o entendimento entre o rnicro e o macro universo, curvando-se sobre o microscópio a observar células ou ereto, olhos
colados ao telescópio a aprender com os astros e cosmos. Assim .
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Renée Fourpome
Marcos Santilli

A seqüfncia das fotos nlo está relacionada
com o texto das cartas.
Sio de dpocas e locais distintos.
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Botucatu, 19 semestre de 1979
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bom sentir outro astral. Constatar que as atmosferas
mudam e que as coisas podem ser diferentes. Slo. Sao Paulo tem
vantagens, seduz até, mas fede e polui demais. Agora vou d{Jsligar
o rádio porque me lembrou um pouco o barulho eletronico e
mecdnico que polui o do vento, o do mundo mais real. Fui e
desliguei. Quase fiquei com pena porque era uma musiquinha
bonita do _Caetano, mas sentei no quarto de volta, o galo lá fora
cantou.
(para Renée)

Botucatu, 19 semestre de 1979

... A gente tem mesmo é que se preparar. Gostaria muito
que esta Residencia me propiciasse melhores instrumentos. Eu sei
que depende muito de mim e dependendo de mim depende antes
de tudo da minha cabe~a. Que tem que ficar leve, ágil e constante.
(para Renée)
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Ao Departamento de Saúde Pública
Botucatu, 19 semestre de 1979
A Lua é muito mais branca
que este papel e esta luz.
Brilha nltida no céu azul bem escuro.
Noite gostosa quase fria.
Reuniao da Associa9ao dos Médicos Residentes de Botucatu.
Fez reuniao. Fui lá. Transo pouco com pessoa/.
Nao sinto que trabalho junto com eles.
A té fico sentindo que nao fa90 muita questao.
Fico querendo mais quem eu encontro no
trabalho do día a día.
Da viagem sem dúvida foi o motorista.
Um velho crioulo de cara muito estranha
Parece que o rosto tem uma rela9ao gozada
como tamanho do cráneo. Tem uma cara
diferente e um modo de se relacionar
interessante. ~gozado dizer estas coisas, mas
me simpatizei com seu Oriofre.
Foi a primeira pessoa que me chamou
de filho depois que meu pai morreu.
(para Renée)
,
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O residente de medicina em Saúde Pública da Faculdade
de Botucatu, exerce parte substancial da sua forma9ao em
Anhembi, pequena cidade de 3 mil habitantes, as margens do
Tiete, há 50 km de Botucatu.
Durante alguns meses, duas ou tres vezes por semana, ele
se des/oca até lá para atender pacientes que procuram o Centro
de Saúde ou o Funrural. Se nao considerarmos as pouco
conhecidas curandeiras e a pequena farmácia existente, estes sao
os únicos recursos de saúde disponlveis.
O residente, como único médico da cidade, é revestido
pela popula9ao coma roupagem de "doutor": ganha presentes,
recebe convites, e apesar dos limites que a ausencia das noites
e fins de semana impoe, é levado a participar da vida da cidade.
Nossa própria cultura vem se demonstrando cada vez
mais despreparada diante deste fato tao corriqueiro e tao brutal
que é a morte. Durante o curso médico, raramente é abordada
fora de seu aspecto cllnico otl jurldico. A sociedade de
consumo, através das agencias funerárias, tenta auferir lucros e a
medicina dos grandes centros, dos hospitais e UT/s a ve como um
desafio, nao permitindo ao paciente o direito de morrer em paz.
Alguns poucos brancos tiveram a honra de serem convidados
pelos indios para irem morrer junto a eles, pois como bem
observam, os civilizados nao sabem morrer.
Além de estar habilitado para o preenchimento correto
do atestado, em se tratando de trabalho de comunidade,
indagamos qua/ deveria ser a posi9ao do médico diante da morte.
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Dona M.,
anos, pessoa extremamente simpática, veio
ao Funrural medir sua pressSo. Nao se sentía bem e de fato sua
pressao estava altlssima. A paciente foi medicada mantida em
observa~io até apresentar redu~So de seus nfveis pressóricos
e foi para casa com a prescri~So terapDutica e retorno agendado
para_ a semana seguinte. Durante a consulta informara que
hav1a abandonado totalmente tanto a dieta hipossódica como
os medicamentos que vinha tomando, por viver días atrfbulados
com a morte recente do seu pai.
Ao retornar na semana seguinte, referiu me/hora da
cefaléia e se queixou de sono/Dncia, que atribuí ao medicamento.
Sua pressSo apresentava queda discreta. Aumentei um pouco
a dose prescrita e marquei nova consulta. Nesta outra consulta, no
entanto, sua pressSo havia se elevado novamente e indagada se
havia tomado os medicamentos, respondeu que naque/e día nao.
Insistí na importlncia da dieta e do remédio, pedí que voltasse no
final da semana. A paciente se mostrava deprimida e se queixou de
atritos familiares por motivo de heran~a.
No día marcado a paciente nao compareceu e eu nem
me apercebi, ta/vez porque dos 50 pacientes semanais, muitos
trazem problemas que escapam do ambito da consulta médica.
Posteriormente, fui informado que a paciente já havia sido
anteriormente encaminhada para a Faculdade de Medicina, onde
nao compareceu para retorno marcado e sequer havia voltado ao
Funrural, até a referida ocasiao.
Passad<Js 4 dias da consulta agendada, sou chamado ao
Centro de Saúde para preencher um atestado de óbito. A paciente,
em casa havia subitamente caldo, já sem vida. Deixa uma filha
de 1Oanos e sua morte é lamentada por toda a cidade.
Existiría um esquema terapeutico mais eficaz? Deveria ter
tentado internar a paciente? Uma conversa mais prolongada sobre
seus problemas familiares a teria feíto tomar os medicamentos e
comparecer ao retorno? Visitas domiciliares assegurariam o
tratamento7 A paciente desejava morrer? Houve fa/ha do médico
ou da atual estrutura~o dos servi~os de saúde locais? Como
encarar estes fatos para amenizar o sentimento de culpa e
impotDncia do médico?

22

Botucatu, 19 semestre de 1979
Na entrada quebrou o "C" e o "S''
CON HA
Cinco mil habitantes. Cem anos. Mil casas.
Nao tem esgoto.
Agua a 1 metro de profundidade.
Pior saneamento da regiao.
Centro de Saúde novlssimo. Grande.
Sobram várias salas.
Gabinete dentário - Náo tein dentista.
Sala das Visitadoras - Náo tem visitador.
·Sala dos Agentes Sanitários - Nao tem agente.
Ótimos consultórios, 2 pelo menos,
se comunicando com o do meio,
da enfermagen, sala de vacina, de esteriliz~áo,
de reuniao, e assim vai.
Ao fazer, acrescentaram mais um metro ao 1,80 do projeto inicial
no P<;>ráo e cresceu um andar.
·
Dois médicos. Um de férias (lice~a prémio).
Trabalham quatro manh6s por semana.
Quantas horas?
(para Renée)
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Botucatu, 19 semestre de 1979
Hoje ao subir do 29 andar do CS1 para o Distrito, vi um
homem perguntar pro outro o que era Biologia, se ele sabia.
Este disse que n6o e foram indo perguntar para alguém e como
eu olhasse·para eles, me perguntaram.
Foi gastoso tentar explicar.
Assisti a aula do Caldas sobre
"Saúde Pública, visao histórica e conceitos'~
Fiquei com vontade também de preparar aulas.
Na verdade, a aula me despertou várias idéias.
Fiquei pensando na origem genética da ..
HIGIENE
Gato enterra bosta sem ninguém ensinar.
Macaco e outros bichos, catam piolho e
se limpam e se arrumam.

'

Botucatu, 19 semestre de 1979

t

gas.toso gastar papel.
Poder rabiscar um pouco.
Vai treinando, né? Quem sabe até
aprenda a escrever.
Ou pelo menos brincar.

Será que os Yanomami brincam como o pessoal lá do Xingu~

Tá provado que os nómades cagam mais perta que os
senden'tários? Ou melhor, nos Indios que fazem ro~a os dejetos s6o
tabu mais freqüentemente que nos que vivem de coleta e c~a?
A gente podia coletar os mitos a respeito.disso, porque
lá é que se ensina tudo.

Quando vinha de SSo Paulo, fiquei pensando multo em Rora1ma.
O Projeto de Cria~ao do Parque é multo bem feito. Voce precisa
ver. E é gostoso olhar no mapa. F ico imaginando o rel§vo
da regi6o e as casas.
.
.
.
Quando tomei banho hojea tarde, esboce1 uns exerclc1os e v1
como sinto falta, como me prejudica n6o usar mais o co~po.
Voltar a pé do Distrito já me faz um pouco mais leve, d1sposto e
feliz. Ta/vez em Roraima a locomo~So seja mais sadia ainda.
A vida, né?

(para Renée)

(para Renée)
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Guarani-SP

Guarani-SP

Botucatu, 19 semestre de 1979

•

lembrando das coisas prá contar, prá continuar a carta,
as vezes parece que acabou o assunto .. .
Eu vinha voltando a pé do Distrito ontem As cinco e
·
meia e sabe quem encontro?
A lourdes, mae do Erick que tinha ido buscá-lo Já no
Hospital em Rubiao. O moleque tava ótimo, careca né, das
aplic~IJes, branque/o mas bem.
O meningococo é raro nesta idade (5 meses) e sempre
apresenta neutrófilos (que é a célula, ih1 precisa conversar sobre
isso ainda1) no liquor. Ou liquido céfalo raquidiano, que é
a aguinha que protege nosso sistema nervoso e tem a composi~io
provável do mar na época em que a vida teve origem.
Sabia que existem teorías que organelas (os pequenos
órgaos das células) seriam outros seres independentes que se
associaram?
Em escala maior, seria como se por exemplo o pulmao
tivessf] sido ou fosse um outro ser, como por exemplo uma colfJnia
de VIÍUS.

t

tarde. Tá frío. Amanhi quero acordar cedo.
Boa noite.

Guarani · SP

(para Renée)
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Dr. Di/ton, já se autoinoculou e nada. Dizque nao adianta. Só
pega quem pode. A transmissio ainda é meio misteriosa.
Acreditam que poderiam haver fatores hereditários. Masé um
problema sério. Só aquí tem cerca de 600 hansenianos, 270
internados e mais de 300 morando nas casinhas. t estranho,
porque a maioria é bem mutilada. O nariz faz muita falta,
esteticamente fa/ando. t muito louco. Eu vi um que usava nariz
posti~o junto comos óculos, me impressionou mais ainda, porque
dava prá perceber - o nariz nio encostava bem no rosto. t um
bocado triste. o paciente que atendemos hoje a tarde veio trazido
por um freí franciscano - foi tudo muito coerente como cenário,
há 18 anos ele está doente e só agora foi feíto o diagnóstico!
Coitado, quanto sofrimento. E que resign~io1 Imagine voce
que o colega R 2 fazia pravas de sensibilidade usando uma agu/ha
e o homem dava pu/os de dor.O colega pediu prá ele nao pular1
Af ele pediu mil desculpas, coma maior humildade que já vi
até hoje, disse que tentava nao se mexer mas o corpo nio
obedecía, dava choque (até sangravam as cutucadas que ele
levava), coitado, e ele pedía desculpas. ldoso, surdo, já operado
de cancer de pele, já tratado de bicheiras no nariz 2 vezes, ainda
se mantém firme, de pé, lúcido, com muita dignidade. Foi
encaminhado prum Centro de Saúde qualquer. ..

Hospital lauro de Souza lima
Bauru, 2é! feira, 5 de mar~o de 1979

Posso diferenciar bem tres tipos de barulhinhos noturnos,
devem ser grilos. E agora brincou um pernilongo, só prá fa/ar
que ele também tá aquí. ·Tá quente demais. ..
O Sanatório é o maior barato. Muito antigo, umas 50
casas. Era uma cidade de leprosos. Ainda é. Tudo pequenininho.
Parece de brinquedo. lembra o estilo do Butant6. Só que tem
venda, sapataria, costureira-alfaiate, oficina, igrejinha e até uin
teatro-cinema. Muitas coisas abandonadas porque mudou o enfoque·
da doen~a. Ou tentam mudar. Manter o paciente integrado na .
sociedade. Mas este outro mundo é muito curioso. Bonito, é
todo muito arborizado e .as árvores ve/has ficam com os troncos
cheios de liquens e musgos. Muito flamboyant e ciprestes. Cheira
gastoso. Ruazinhas muito estreitas de par_alelepfpedos. Casas
minúsculas, mas com colunas e varandinhas e caprichos na
constru~io. Parece que eles eram ricos. Na igreja t~m órgao1
Eu fui andando, fui andando e cheguei numa con.stru~ao super
ultra bem limpa e era criame de tatu. De 3 espécies. sao bem
rnansinhos e atendem ao chamado do tratador. Se prestam ao
estudo da doen~a, pois sao os únicos que desenvo/vem a doen~a
quando inoculados com os bacilos. Nem o homem pega1 O diretor,
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(para Renée)
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Guaraní· SP

Hospital Lauro de Souza Lima
Bauru, mar~o de 1979
Tem muito fogo-apagou por aqui. é o pássaro que a gente
mais escuta cantar. Parece pomba. Nos corredores do hospital,
que sao de elemento vazado, muitas lagartas vém fazer casulo.
Uma borboleta saiu da casca e ficou o dia inteiro ao lado do
casulo, sem voar. Será que era porque estava chovendo? Ou e/as
demoram mesmo para poder voar?
Morreu um dos tatuzinhos filhote. Nao sabem de que.
é comum morrer. Dizem que as vezes a mae mata, quando nao
se acostuma ao cativeiro. As crías sao sempre de 4, e todos do
mesmo sexo.
Hoje a tarde um biólogo apresentou um trabalho com
lamfnulas enfiadas debaixo da pele de ratos, cobaias e
camundongos. Agora querem gente.

.. .
"Aprendí a escrever em fo/ha de bananeira. Só nao aprendí
foi é viver com minha solidao'~ Disse um paciente hoje. Eu fiquei
pensando e nao saiu nada na hora. Será que é a distancia? O que
eu diría prá ele agora? Ainda fico pensando.
(para Renée)
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sao Paulo
21 de outubro de 1980

Cara Cecllia, amiga mestra.
Há muito para contar e, quem sabe, até mais que telefone
ou rápida reuniao, uma carta pode ajudar.
Estivemos em Brasllia há poucos días representando a
Comissao Pró lñdio no Congresso do Movimento de Defesa da
Amazonia e aproveitamos a oportunidade para um contacto
.mais direto coma FUNAI, encaminhando nossas propostas para
.
a v1agem.
A reuniao com o pessoal ligado a questao Yanomami missionários, FUNAI, órgaos de saúde, antropólogos - planejada
pela Paulista e pela Comissao para Cri~ao do Parque lndlgena
Yanomami (CCPY) nao ocorreu...
Suspenso o encontro, foi proposta a forma~ao de uma
comissao que contataria os que vieram para a reuniao. Baruzzi
conversou como Nobre da Veiga (presidente da FUNAJ) e
publicamente, na comemor~i.o de 15 anos convenio Paulista/
Xingu, anunciou a aprova~ao da FUNAI. O presidente, para nós,
o Pasea R 2 da Paulista e eu, falou que após a reuniao que ele
teria com a SUDAM, trataría da viagem. Dois dias após a tal _
reuniao, Baruzzi foi a Brasllia dar uma aula no curso de
indigenismo da FUNAI e marcou um encontro comos coronéis
responsáveis, que nao compareceram na hora marcada,pois o
Andreazza os havia chamado.
Diante do insucesso do chefe, através da Cláudia entramos
em contato como pessoalde Saúde da FUNAI, buscando formas
de concretizar nossos planos. Finalmente entramos com um
processo formal, apresentando uma proposta de colabora~ao
(projeto anexo) e uma requisi~ao solicitando livre transito na

38

área, apoio loglstico, carta de apresent~ao as Missoes P8!ª que
nos f ranqueiem acesso aos arquivos e presteza no encam1nhamento
do processo. A tramita~lo burocrática é grande - órgaos de seguran~a
etc. e tal. O trabalho- do interior, com aaue1a oela apresenraf8o,
nos foi muito útil - provando que já havlamos traba/hado em
área indfgena, pulamos algumas instáncias no enc~minh~mento
do processo. O pessoafque conhece mais estas co1sas, d1z que se
nossos adeptos de dentro da FUNAI mantiverem o tónus em
cima do processo, em 3 ou 4 semanas a autoriz~ao deverá ~star
saindo. Brevemente a Eunice Durham (presidente da Assocu1~60
Brasileira de Antropología) levará mais uma vez, diretamente,
nossa proposta ao Nobre da Veiga. Estam~s pr~curando a~acar.
por todos os lados, pois se até o día 25 nao ret1rarmos o d1nhe1ro
do banco, os dólares voltam Dinamarca. Se tirarmos os$, sem
seguran~a de executarmos o projeto, a infla~ao come tudo e
nao teremos como devolve-los1
Do Baruzzi esperamos que consiga o apoio do médico
do DGO (Depto. Ge.ral de Ope~ao), recentemente transferido
da Divisao de Saúde, ligada ao DGPC (Planejamento Comunitário),
onde parece que já temos apoio (a atual chefe da o.s está .
sensibilizada e colaborando com a questlo e o fam1gerado d1re~or
do DPPC prometeu todo empenho).
.
Outras institui~oes forarn contatadas e o Baruzz1 chegou
a propor que realizássemos nossos trabalhos, através delas. Por
exemplo, testarfamos novas drogas para tratamento da
oncocercose - atendendo aos inreresses da SUCAM - e
aproveitarfamos a oportunidade pa~a investigapoes sobre cobertura
vacinal. Achamos complicado e per1goso. lógico que podemos
colaborar com outros órgaos, mas nao podemos perder a clareza
de nossos objetivos.
.
. ....
Gostarlamos de submeter nosso pro¡eto a sua aprec1~ao.
·Foi feíto meio na pressa e infelizmente nao deu para discuti-lo
com pessoas mais experientes. Os erros sao vários e entre eles,
a nao abordagem a outras vacinas, por exemplo.

a
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Missao Catrímani, 23/12/80

3!1 feira

. ..
A passarada já diminui a algazarra que nos acordou neste
delicioso lugar. Enquanto aguardo o sino do café, aproveito
para algumas linhas. ..
Saímos de Boa Vista no sábado. lá estávamos na casa do
Bispo (D. A/do Mongiano) que nos tratou muito bem, porém
com receio. A oposi9ao (governador, deputados e fazendeiros)
é forte - até o telefone do Bispo é censurado. Boa Vista é uma
aprazfve/ cidade pré-planejada, com vento para amenizar o calor
e be/as praias do Rio Branco enfeitando a cidade. Só o custo de
vida é que é caro. Tem uns 30.000 habitantes. O Território tem
uns 70 mil dos quais 35.000 sao índios (ou mais). Vé'-se muito
Indio na rua, a ponto de lembrar a Bolivia.
De Boa Vista fomos em Toyota da FUNAI até o Posto
Indígena Ajarani, margem do rio homonimo. Há 5 malocas nas
imedia9oes da sede. Visitamos duas a 15 minutos de carro e mais
2 horas a pé, onde deveria haver - será feita em breve - uma festa.
Havia muito macaco defumado e preparativos gerais. Uma menina
de mais ou menos 15 anos estava com pneumonia em péssimo
estado geral - o pessoal dela veio trazendo-a nas costas, enquanto
colhfamos, com certa dificuldade, as amostras de sangue, e nós
seguimos uns 30 minutos atrás. E desencontrou. E/a sumiu.
Voltamos maloca mais próxima, percorremos a estrada
procurando as saldas do mato e nada. Voltar as duas fatigantes
horas de caminhada na mata ninguém se disp6s. O caso é grave possivelmente vá morrer. O chefe de Posto, Nivaldo, que parece
uma boa pessoa, ficou de voltar lá no dia seguinte.
Ótimos banhos de rio no Ajarani e muitas saudades de
voces. Ao ver as maes com os filhotinhos do lado da gente,
brincando n'água, os olhos umedecem.
Comida muito boa. Queixada no almo90 e janta, além de
peixe. Aquí no Catriamani entao é um luxo. Tem um freezer,
o que facilita demais (e economiza tempo, trabalho, cartucho, etc)
Neste exato momento sou chamado para o café.

a
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Día seguinte ao amanhecer
Nao paro de pensar em voces e em nossa vida futura. Parece
diflcil a possibilidade ou interesse de ficar um médico permanente
numa base destas. Por outro lado, ficar sempre viajando para /á e
para cá, sem voces, nao é o meu desejo. Ainda nao sei como
conciliar. A FUNAJ está construindo um pequeno hospital no
· Surucucu -possivelmente lá seria de interesse manter um médico
por mais tempo. De outro lado, a FUNAI tem duas equipes
volantes, com dois médicos em Boa Vista.
As instala9oes da Missao sao excelentes, tudo de muito
bom gosto. Até o macaquinho é mais bonito e fica so/to, ao
contrário do da FUNAI (P. l. Ajarani, onde a casa também é boa,
mas os porcos so/tos ao redor impregnam com mau cheiro).
Os lndios da Missao, como admitem os funcionários da
FUNAI, sao bem conservados. Praticamente nao usam roupas,
tem um aspecto saudável e de fácil contato - as crian9as vem ao
colo, brincam coma gente, etc... Os da FUNAI tem cara mais
malandra e desconfiada.
A vinda do Ajarani para o Catrimani- urnas 3 horas - foi
dos momentos que mais gostei. Tem uma ponte quebrada no
caminho, atravessamos o río de barco e do lado de cá viemos
na carrocería aberta de um caminhao sul90 da 2!1 guerra. Dezenas
e dezenas de araras azuis e amare/as atravessavam a estrada em
pequenos bandos e acompanhavam um pouco o caminhao,
gritando em cima da gente. Dos dois lados a mata exuberante.
Rastros de bandos de queixadas, antas e maracajás - os bichos
mesmo a gente nao viu, só aves: jaburus, gar9as, tucanos, etc. ..
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25 de dezembro de 1980
Nao parei de pensar em vocé e na filhota, mas ontem a
noite foi um dos momentos mais intensos. Es'távamos todos
com muito sono, mas o padre Túlio resolveu rezar uma missa
as 11 horas e tivemos que esperar. Para melhor passar o tempo,
Cario arrumou um gramofone manivela que tocou muitos
discos da década de 30 mais ou menos; depois deste aparelho
providenciou um mais moderno com músicas romanticas. Entao,
al cada um num canto, quase dormindo no escuro, eu me
transportei para perto de ti.
Hojeo día está parado. Pouco trabalho -já ca/hemos 60
amostras de urna popul~ao de 65 pessoas. Os Opiktheri, cujas
malocas ficam a 15' de caminhao, estao ca~ando ninguém sabe
onde e nao deverao voltar tao cedo. Possivelmente amanha iremos
embora para Boa Vista.
O Epi, após muito trabalho, já foi entregue a seus país.
Quando {amos as autoridades em Brasllia e Manaus ele ia conosco
e sempre mexia muito nas mesas dos bichoes, gritando, etc. ..
De volta ao lar, já está sem roupa (tem um pouco de vergonha
quando nos vé), com o pinto amarrado num barbante a moda
local e com queimaduras de sol. Parece satisfeito.
·
As crian~as que a Missao cría é uma experiencia interessante.
Atualmente estao com duas meninas, ·uma de 7, outra de 8 meses.
lncrfvel como quase nao·choram e ficam numa boa. Também,
iam ser mortas pelos país que nao podiam criá-las, pois tinham
irmSos muito novos. Vai veré isso. Depois, geralmente eles
entregam para os avós. Tem um menino de mais ou menos 3
anos que nao larga do avfJ, é um barato. O velho era muito
bravo, tem muitas cicatrizes de flechadas que já levou. Aliás,
esta história de atritos intertribais é curiosa. Até hoje, aquí no
Catrimani, com 13 anos de-trabalho da Missao, eles continuam
brigando, os Wakathantheri (os da MissSo) comos Opiktheri
(os da estrada, a 15 minutos).

a
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Sábado - em Boa Vista, de volta

/

De volta do Catrimani, colocamos nossas impressoes e
informa9oes e o quadro ficou curioso. O Bispo achaque agora
tá na hora de com~ar a evangeliz~ao. Sabia - era muito bom
para ser verdade. O traba/ha desenvolvido pela Missao é dos
melhores que conhe~o. O índio tem uma postura ótima frente
agente. Chega perta, abra~a, etc. e tal e nao fica pedindo coisa.
Traba/ha para a Missao apenas quando quer - sem pressSo - e
recebe fichas que sao trocadas por alguns géneros - facao, panela,
cantas - que, se a Missao nao der, eles procurarao nas serrarías ou
fazendas próximas. sao as primeiras aldeias que vejo sem campo
de futebol no centro.
Agora vou fechar esta carta com inten~ao de ir acidade
despachá-la. Estamos alojado~ na colonia de ~érias, digo
ucampus" avan~ado da Universidade de Sta. Maria no R. G. do Su/.
~
Pro¡eto Rondan.
(para Renée)
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Boa Vista
27 de dezembro de 1980

Prezado Dr. Fonseca,
Sua carta foi de inestimável valor. Em Brasília Dr. Glauco
nos atendeu muito atenciosamente, nos forneceu cloroquina e
primaquina, telefonou para Dr. Sandoval e Dr. Paulo Barbosa
avisando de nossa chegada, tendo sido muito gentil.
Em Manaus o Dr. Sandoval, além de nos fornecer su/fa e
pirimitamina, láminas e camoprim, providenciou transporte de
nosso alojamento até a SUCAM mais uma vez. Em Boa Vista
Dr. Paulo também foi muito gentil e devo ir em seguida
procurá-lo para entregar as primeiras amostras colhidas.
Ficamos impressionados como grande prestlgio que o
senhor tem junto a todos estes coleg<Js que muitas recomenda~oes
/he mandaram.
'
A primeira etapa de nosso traba/ha transcorreu sem
problemas. Encontramos até o momento tres ou quatro casos
suspeitos de malária, cujas laminas foram colhidas e estlo na
SUCAM de Caracarai para leitura. No único ponto onde
dispunhámos de microscópio, as condi~es de luz e o próprio
aparelho, mostraram como no campo as coisas sao bem diferentes
do laboratório.
A seguir envio re/a~ao das amostras colhidas e sauda~oes
para Dona Angelina, Dona Alzira, Esther, e todo o pessoal com
quem conviví antes de vir.
Rubens

P.I. Vanuire
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Boas Novas, 4 janeiro de 1981

...

J

Aquí se ouve muito rádio, pois muitas vezes é o único
meio de comunic~ao. As·mulheres de Boa Vista mandam
mensagens para seus maridos voltarem logo, pois o dono da casa
as despejou, ou o filho morreu, ou o dinheiro acabou. Dá, pelo
rádio, para se ter uma idéia de como é sofrida esta vida deste
pessoal que empenha até o fogao para ir atrás do ouro.
Do día 26 ao día 30 ficamos presos em Boa Vista, na
espera de um rádio que estava no conserto. Ouando pronto deveria
ser trazido de aviao para Boas Novas. Aproveitarlamos a viagem.
Como nao ficou, viemos de táxi aéreo (1horae5 = 30.000,00).
Dentro de 10 días, o rádio deverá estar pronto, al voltamos no
aviao que vier traze-lo. Aquí é a regiao do garimpo que adentrou
território Yanomami mais recentemente. Há cerca de 15 ou
20 anos atrás, um missionário lingüista Ita/o-americano, Ernesto
Migliazza, construiu uma pista. Pessoal de Boa Vista arrumou
a pista e passou a descer aquí, depois comprando ou roubando
as canoas dos fndios desciam este río aqu/ em frentf! - Coimim - até
o Uraricaá, chegando até a ilha de Maracá. Ou subiam o Uraricuera
pelo Furo de Santa Rosa. lsto há 3, 4 meses. Antigamente já
tinham garimpado mais ao norte na regiao do Surubai.
A pista fica a 1 km destas malocas onde estamos. A FUNAI
aquí nao tem nada. Seu Pedro mara numa casa duns f ndios que
teriam viajado. Casa de palha e barro, chao de terra, forma em
· "U", com uma só porta. Nós armamos nossas redes aquí com ele, ·
que foi garimpeiro quase a vida toda, depois trabalhou para CPRM
(pesquisa de recursos minerais), agora fez o tal do cursinho junto
com o Ne/son lá do Vanuire (e mais uns 52) e há um mis está
aquí. Muito bom de papo, seu Pedro, o que ajuda a passar o
tempo. Planejávamos vacinar os 190 lndios contados por ele
mais um outro funcionário, mas o tal do apoio logfstico é fogo.
Os Indios tém dois motores de popa - eles garimpam tarnbém,
alguns apenas - e a FUNAI cede a gasolina, só que falta o óleo.
A coisa é muito complicada, uma hora tem, outra nao tem,
ninguém entende nada. Há 3 días chegou uma canoa com motor tinha saído - e a Cláudia, o piloto (tem relógio e nao

..
P .1. Araribá
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.. sabe ver as horas, quer ir prá cidade prá "comprar coisa", é o
dono do motor), mais uma famllia e eu deseemos o Coimim e
subimos o Uraricaá, até a aldeia mais próxima - 6 horas de motor
Atravessamos duas cachoeiras, coisa muito emocionante. Desee
o pessoal, descarrega a canoa, que é arrastada entre pedras e
espuma. Me sentí um moleque participando de brinquedo de
adulto. Foi ótimo e emocionante demais ajudá-los. Cheguei a
tercálmbras de tanto esfor90, masé uma de/leía vencer um
obstáculo aparentemente intransponível. E o cenário é muito
bonito.
Chegamos na maloca a noite, exaustos. Lá, tentamos dormir
na maloca mas os Indios ficaram bebendo cachiri e fazendo
discurso até as 3 da manh6. Ao acordar corrí para as vacinas e
vi que após 4 días no ge/o ainda estavam a P. C. Colhemos as
amostras e conseguimos trazer metade da popula9ao (7 ou 8
pessoas) numa outra canoa, as duas com motor. Hoje o Pasea
e seu Pedro desceram para /á para vacinar a outra metade e tentar
atingir mais um grupo.
Agora tem duas meninas duns doze anos, dois m~ninos de
6, 1 e uma menor de 2 1/2 anos aquí na "nossa" maloca. A
menorzinha tem uma boneca daque/as de plástico, ruiva . de
vestido verde, que é a atra9ao do momento! lncrlvel a maior
agora está arrumando o cabe/o da boneca. Nesta maloca - 8 casas,
umas 50 pessoas - só um fa/a o portugues mais ou menos. E o
dialeto é diferente do Catrimani - nao dá prá Claudia entender.
Agora vou comer um pouco, ou melhor, acender o fogo
para fazer comida. Pessoal matou uma anta ontem a noite e
trouxemos 1/4 de queixada /á do Uraricaá. A r11:JntP. tem
comprado a carne com mi9angas.
Pronto - miojo com caitetu defumado e beldroega (ótimo
·
para salada, é mato, dá demais) e mate de saquinho e banana seca de
sobremesa - almo90 de domingo que acho que hoje é.
t fogo esta espera. Há pouco a fazer. O río é minha alegria,
tomo vários banhos por dia. Tiro areia para melhorar o "porto"
que antes.era muito escorregadio. Nao é muito bom de peixe,
mas sempre tem uns acarazinhos e lambaris por perto,
mordiscando a gente. Há 3 días passou um pequeno bando de
ariranhas, mas eu tava sem óculos, só deu pra ver o vulto.
O bando de macacos de cheira lá no Catrimani sim deu pra ficar
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vendo um tef!1p5o. As queixadas na estrada também foi rápido,
correram logo. Cario dizque tem bandos de 200, 300 queixadas.
Ouando e/as estao por perto fica um cheira forte no ar - o pessoal
usa d isso para ca9á-1as.
Mosquito até que nao tem muito. Hoje apareceram umas
moscas pequenas, chatas. Cláudia e Pasea estio sofrendo bastante
com os piuns que parecem nao gostar do meu sangue. Pernilongo
s~ vi em Boa Vista - nao sei como dá malária, até que vimos váríos
casos, mas mosquito anófeles mesmo nao vi nenhum até agora.
6 ou 7 de janeiro. Tento saber o día. Seu Pedro dizque é 7,
olhando no relógio, ao vir dorio, onde tihha ido verificar sua
linha de espera. Os outros ainda dorrnem. Esta horinha ÍJ a melhor
para te escrev,er,
que na maldca, na rede, é escuro e aquí na
"cozinha" um pouco desconfortável - sentado num toco.
O Pasea e sei.J Pedro voltaram anteontem /á do Uraricaá.
Na ida, logo abaixo desta primeira cachoeira encontraram uma ·
anta dentro d'água. Pasea pode fotografar índio flechando
a bichona - só que a flecha quebrou1 Chegaram onde tínhamos
estado, vacinaram os que /á tinham ficado e subiram o rio. Na
cachoeira seguinte a canoa afundou com motor e tudo.
Felizmente as perdas foram poucas. Mesmo assim seguiram
viagem - o motor após alguns minutos funcionout e depois de
mais duas hora a pé chegaram a outra maloca onde vacinaram
38 pessoas. Na volta, encontraram 6 garimpeiros tentando
conseguir ajuda dos indios para subir as cachoeiras.
Ontem subimos um bom trecho do Coimim a pé, só de
ca/960, quebramos um tronco e víemos boiando río abaixo gastamos horas na brincadeira. t duro ficar só esperando aviao.
O ge/o acabou e a única vantagem em ficar aquí é observar
. .
rea9oes vac1na1s.

só
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(para Renée)
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Boa Vista
20de janeiro de 1981

Prezado Dr. Fonseca,

Cá estamos de volta depois de termos visitado as duas
missoes religiosas da "New Tribes'~ Nao permanecemos muito
tempo, mas foi o suficiente para colher as amostras que seguem
anexo.
Marari, a primeira missio visitada, atende apenas uma
grande maloca, com 273 pessoas. Os grupos mais próximos, com
os quais a popula~o mantém contato situam-se na Venezuela,
razio pela qua/ os missionários nao vao até lá. Estes grupos,
entretanto, segundo fomos informados, nao tem rela~oes com
civilizados. Durante nossa visita grassava forte epidemia de gripe,
com vários casos de broncopneumonia, além de alguns casos de
ascite pós-hepatite (2 casos atuais e um óbito recente). Malária
entretanto nao é freqüente, sendo os poucos casos diagnosticados
tratados pelos missionários com cloroquina, sem problemas.
A borrific~io é feíta por solicita~io dos lndios, devida a elevada
incidéncia de Tunga Penetrans principalmente após o retorno
dos mesmos de suas excursoes coletivas de ca~a - durante sua
auslncia aumenta muito a incidencia do "bicho do pé'~
Já no Toototobi a malária constituí grande problema,
provavelmente o maior dentro do setor saúde. Durante nossa
permanencia vimos muitos casos febris, entretanto, nos pacientes
examinados nao foi muito freqüente a ocorrencía de

1\ ¡

esplenomegalia. Os missionários tem feíto borrifica~io
semestralmente e tratam os casos inicialmente com cloroquina
(4-3-3); se o resultado nao é bom (persiste a febre após o 29 dia),
dio camoprim e se este nao ajuda, entram com Fansidar, o que
ocorre em cerca de 50% dos casos, segundo os missionários.
A popula~ao do Toototobi, dividida em 3 a/deias, é de 217
pessoas. Outros grupos visitam a missio porém irregularmente.
Esporadicamente os 1'ndios vao até a cachoeira do Aracá vender
peles ou colher pitx;aba, ocasiao em que mantém rela~oes com
civilizados.
Um fato curioso, do qua/ eu nao tinha conhecimento e
foi mencionado por várias pessoas é o aumento de baratas ap'ós
a borrific~o como DDT, sendo inclusive apontados como
motivo da nao aceit~ao do inseticida pelos índios.
Nestas duas missoes - Marari e Toototobi - foi salientado
pelos missionários que a malária aparece após as excursoes de
ca~a, quando os 1'ndios ficam no mato algumas semanas. De fato,
no Toototobi, eles haviam retornado há pouco, pois acumulavam
comida para festa.
Sem mais no momento,
A tenciosamente,
Rubens
PS-Por favor, se possível informe-nos sobre algum problema
que possa acorrer com as amostras.

i.
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Boa Vista, 21 de janeiro de 1981
Escrevo aquí da varanda da casinha de dona Maria, onde
estamos hospedados. Acabei de tomar banho, o Pasea continua
quebrando castanhas do Pará, alimento útil para as viagens, e a
Cláudia escreve do seu quarto. Tem uma brisa fresca neste final de
tarde ensolarada - como todas praticamente. A casa da dona Maria
é cheia de plantas, e por ficar meio abaixo do cal~amento da rua,
que ~ao é pavimentada, causa uma sensat;:ao gostosa.
Sábado deveremos ir ao Surucucu, possivelmente de
lá mesmo seguiremos para Auaris, depois Palimiu e Mucajai.
Surucucu é o diflcil e mais importante, vamos ver como vai ser.
Estaremos indo em vfJos da FUNA./ que estao levando material
para constru~á'o de um hospitalzinho. Parece que duas ou tres
irm6s da Prelazia trabalharao lá. Acredito que de /á muita coisa
será definida.
Ontem noite fomos tomar sorvete e encontramos o
Sidnei Possuela, que já conhecfamos do Xingu, onde era chefe
de pasto. Há um ano é o responsável pela frente de atra~ao dos
Indios Arara, próximo a Altamira. Veio para cá coordenando o
levantamento que o pessoal do Projeto Rondan está fazendo
junto coma FUNAI em toda AmazlJnia. Sá'o extensos
questionários para alimentar computadores. O CIMI acusa a
FUNAI de estar trabalhando para o SNI. O Sidnei dizque sai
barato - 15 milhoes ap todo - e tanto o Congresso como
Universidades, etc. e tal terao acesso aos dados. Sabe-se lá.
Marari foi o primeiro lugar que visitamos nesta 3! etapa.
t longe - 2 horas e meia de vóo - e a regiao muito bonita, serras
com picos altos. Grande parte da viagem é feíta sobre a
Venezuela. A Missao - Nova Tribos do Brasil - é protestante/
americana mas os 6 missionários sao brasileiros. Chama muito a

aten~ao
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a rlgida divisao tam111ar. sao tres casas, aliás de ótima
arquitetura local: te/hado bem alto com cavacas de cedro, parede
de barro alisado, pintado com cal bem branquinha, chao de
sova (um tipo de látex) misturado com barro, que fica
impermeável, melhor que cimento pois nao racha, e divisiJes
de bambu. Boa, bonita, prática e barata. Os quintais tém cercas
de pau_s pontudos bem próximos, há fossas sanitárias, hortas
em jiraus suspensos. Farmácia e escala numa mesma constru~iio
e escritório nouua. A aldeia fica a uns cem metros e é imensa.
Redonda e construida de vários abrigos emendados por
cerquinhas. Silo 283 pessoas, sem cpntar os visitantes. O
cenário externo com os picos elevados é belfssimo. Os Indios
vivem inalando o tal do uebe"a" para entrar em contato com os
uhécuras" que habitam o alto dos picos. Muito loucos ficam
encenando, gesticulando e cantando. Curioso como o
temperamento é diferente de lugar para lugar. No Marari é diflcil
andar, pois sempre tem tres ou quatro crian~as disputando cada
mao da gente. Ao mesmo tempo sao também agressivos entre si,
trocando porrada a toda hora. Eles dao pauladas na cab~a que
deixam grandes cicatrizest
lá tinha a gripe, com vános casos de pneumonia, além
duma mu/her, chamada Au.rea, com ascite - barriga cheia d'água sem muita perspectiva de vida. Ficou lá para morrer lá mesmo.
Ah, como eu ia dizendo, os missionários, tres familias,
senda dois casais bem jovens, nos hospedaram um em cada casa e
cada día nós comlamos na casa de um deles. Parece que nada
entre eles é coletivo. Tudo familiar. Comida muito boa. lazanha
de nambu, torta de mutum, pizza de mutum também - come-se
muito mutum, além das queixadas, pupunha e banana.
Entrei na casa para escrever na mesa e estou suando. Vou
continl.!ar escrevendo outra hora.

55

Surucucu, 24/ 1/81
.. .A paisagem é bellssima. Estamos na aldeia Aykantheri,
na serra dos Surucucus. Quatro crian9as nao me deixam escrever.
Ficam pondo o dedo nos meus óculos, me enfiam gafanhotos na
boca, procuram piolho na minha cabe9a;puxam minha caneta.
Deixei fazer os rabiscos abaixo. t sempre assim. Tao sempre em
cima, realmente chegam a incomodar. E como nao fa/amos a mesma
llngua é fogo. Eles conversam coma gente, falam, falam e falam.
Agora finalmente foram embora.
A paisagem entao é assim. Do topo de_ste morro, 4 malqcas
de pau e palha, avista-se mais duas no topo do morro adireita.
As vertentes de ambos os morros estao comas matas parcialmente
(voltaram as crian9as) derrubadas (agora tiram meu dedo ·de cima
do rabisco que fizeram - tróuxeram outra prá ver). Entao, em
volta temas ro9as entre os paus caldos, mandioca, banana, taioba
e cana, bastante cana. Da face onde estou nao dá prá ver muito,
pois é lngreme demais. Mas ao longe a gente ve. várias seqüencias
da serra. Me lembra um pouco as regioes·de ski do Colorado.
A esquerda do outro morro com maloca, quase em frente a mim,
tem um paredao enorme, de pedra -em parte e o resto mata. Agora
come9ou a garoar. Esta bem nublado. lncrível como de fato aqui
no Surucucu faz frío. Na maloca com todas aquelas fogueiras
nem tanto, mas no Posto nao é fácil. Levamos cinco horas sobe e
desee morro, no meio do mato, para chegar aquí - popula9ao
estimada em 150 pessoas - vacinamos 110. Uns índiozinhos, 10/15
anos carregam nossa bagagem. Amanha deveremos voltar para
o Posto. Ontem após asesta acordei com uma cesta de banana com
camarao. Sao minúsculos os pituzinhos, mas bem vermelhinhos
e gastosos. A tardinha chegaram os ca9adores - nao conseguiram
nada. Hoje cedo sairam outra vez. Nao estao desnutridos, embora
de fato, protelna pare9a mais diflcil por aquí. Malária é pouca,
possivelmente devido temperatura (varia entre 149 e 2fP. ).
Leishmaniose até que tem bastante - vimos uns 3 ou 4 casos.
No mais é ferimento. Ah, pium, borrachudo tem também - estao
me incomodando no momento. Vou voltar para a m~loca.
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(para Renée)
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Boa Vista
Mucajai
Espero o café da manha na casa da dona Maria. Tá
ventando, sao 7 horas e a temperatura é bem agradável. Depois do
café vamos até a Casa do lñdio-deixar a rela~ao dos vacinados e
depois até a SUCAM enviar as amostras tle sangue para Sao Paulo.
Antes disso o piloto das ''Asas do Socorro" deve telefonar
confirmando o voo, hoje ou amanhapara o Mucajai. Voltamos
antes do Surucuru aproveitando um beechcraft que foi lá levar
"rancho'~

Ontem quando chegamos rece/Ji sua carta. A foto da Maicó
entlo me deu um susto. É forte a gente de repente ver a f ilha
da gente de tao longe. Sensa~ao esqui~ita. Minhas cartas estao sem
peninha, nem cheiro, né? Nao sei o que por dentro . . . .
O Surucucu realmente é um pouco inóspito. A sede do
Posto sao várias fumas 5 ou 6) casinhas de pau cobertas de zinco
ou aluminio. A do Bezerra, chefe de Posto, é toda cercada de
arame farpado. Venta muito, é frío~ os lndios ficam longe (5/6
horas a pé) e a comida é escassa. carne seca e pirarucu salgado
(o bacalhau da Amazonia - será que é barato?), farinha, arroz,
fejlo, carne de lata. Fruta e carne )é que é diflcil. Tao construindo
o tal do hospital. Nem imagino como vai .funcionar. Os grupos
ainda mantém grande rivalidade entre si, brigas com flechadas
e eventuais martes naó sao raras. 'O chefe do Posto é simpático,
muito agradável. É esperto, ouvefmuito, fa/a pouco. Trabalhador
e gasta do que faz. Anda 60 dias ~ireto no mato. Passa (já passou)
uma semana comendo só lagarta
café, alm~o e janta, enfim. ..
Nlo é flcil encontrar alguém como ele. Os ·lndios gostam dele, ele
gosta dos índios,já foi removido de /á porque brigou coma
polfcia federal quando esta lá e1tava por ocasiao do garimpo.
Se houvesse mais dais ou trés como ele estava ótimo1
Nao seise seria o caso de morarmos lá. Pelo hospital, pela
densidade demográfica e pe!Ó trabalho a ser desenvolvido é a
.
regiao eletiva. Porém, em termos de atrativos ou qua/idade de
vida, nlo é fácil. Nao sei. lsto tudo precisa amadurecer um pouco
mais. Lógico, está sendo fundamental para a gente decidir o
futuro, por um lado ou por outro. No escuro é que seria diflcil.
1

Jo
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Passarada acabando de f azer algazarra. Curioso como eles
tém hora certa prá acordar e como sao barulhentos. A uns cem
metros as coffedeiras do río Mucajai como som caracterfstico.
A vista pelas grandes e numerosas jane/as desta magnífica mansao
de paus de palmeira é mais bonita ainda do que das outras
visitadas. Ve-se o río com a mata doutro lado.
Ontem de manha houve o culto. Praticamente tudo em
Yanomami. Trés músicas apenas em portugués. Tres palavrinhas
só, eu sei de cor: "Deus é amor" e a outra: "Eu tenho um amigo
que me ama, seu nome é Jesus'~ Os coitados dos Indios, uns velhos
inclusive, todos de roupa, ainda trazem seus.arcos e flechas e
alguns se pintam, como nos rituais tradicionais. Entre as músicas,
vários deles falam por algum tempo. Parece que um andou ouvindo
a voz de Deus (! ) pois durante a prece usual, o gringo agradeceu
a "intimadade que um homem pode ter contigo, chegando a ouvir
a tua voz'~ E les nao defendem a cria~ao do Parque, segundo
disseram, porque na proposta nada se diz de como será depois.
Se for como o Xingu, nao apoiarao. Se for para promover o
entrosamento com os brasileiros, al sim. Os velhos argumentos:
"É justo o 1'ndio ficar com tanta terra, enquanto o fazenderio
providenciaría muitos empregos prá pessoas necessitadas.. "",etc.
Estao aquí desde 1958, criaram os filhos aquí, até a idade escolar,
agora tem do is pequenos. A tualmente vivem um casal e uma
mu/her duns 33 anos, solteira. Uma outra está de férias.
Aparentemente sao simpáticos, nos tratam bem, a situa~ao de
saúde, em termos de aten~ao, está boa. Tem é tuberculose demais.
27 casos diagnosticados·até hoje. Já houve doen~a venérea, enfim,
é a sifiliz~ao chegando, né?
Depois do café deveremos ir até uma aldeia a 1 hora a pé
daqui colher mais amostras e ver uns casos. Pasea nao acordou
ainda. Precisamos estar de volta logo para concluir umas
in forma~oes. Amanha vamos para Auaris.

(para Renée)
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Xingu

Xingu
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Xingu

Boa Vista
Domingo, 8/2/81

...
Estou aquí deitado numa cama sem len90/ num
quartinho da Prelazia enquanto o Pasea copia uma rel~ao de
vacinados. De ontem noite até agora (Limas 14.30) já fui mais
de 6 vezes ao banheiro. Estou mal, com fraqueza, náuseas, suor
frío e diarréia. Um pouco melhor agora, mas ainda nao estou
bem. Ainda bem que com~ou aquí em Boa Vista, ontem depois
que chegamos. A Cláudia está com alergia, toda empipocada e se
c~ando. ~a fase das doen~as. Esta última etapa foi comprida.
De Mucajai te escrevi, de Auaris e Palimiu nao deu tempo.
Co"eria. Em Auaris ficamos em dois: Pasea foi para o sub-Posto
de Olomai. O trabalho correu bem, o alojamento nao era tao
bom, de curioso receberam durante nossa estadía, a rápida visita
do governador do Território, o chefe da MEVA, e as filhas do
governador. Também sem incidentes. Os índios mataram uma
surucucu, havia uma crian~a de 10 días com broncopneumonia
que estava muito mal, parece que melhorou. Choveu bastante.
Em Auaris além dos Yanomami, lá conhecidos como Sanumá,
tem os Maiongong, cuja maior parte da tribo fica na Venezuela.

a
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sao bem diferentes dos Sanumá. sao famosos canoeiros, vivem
do rio. Vem anualmente para Boa Vista vender canoas. Para
voltar levam mais de 40 días remando! Para vir, 2 ou 3 semanas.
A ca~a~ os enfeites, o temperamento, tudo é diferente. Eles já
conv1v1am comos Yanomami antes dos missionários chegarem
e ensinaram muita coisa aos Yanomami, que os respeitam muito.
Entretanto, ca9ar e pajelan~a parece que os Yanomami sabem
melhor, segundo disseram. Os missionários nao ligam muito
para os Maiongong - evangelizam apenas os Sanumá. Aliás no
Palimiu voce precisava ver a audácia e a loucura do fanático
missionário. De manha cedo após o café, ele vinha de B íblia
em punho tentar converter a gente. Fora de Cristo nao tem
salva9aot Quando os xapures (pajés) estao fazendo pajelan~a
é Satanás que está ali. A vida dos Yanomami é demoniaca e
assim vai babando besteira. A Missao na beira dorio é mais
bonita ainda que o Mucajai, mas coitados dos Indios. Duas
so/teironas criam uma meninazinha que já reza na missao, eu vi.
E/as abertamente dizem que a coitada vai ser útil para provar
aos Yanornami que índio pode aprender a fer e escrever, bem
como outros hábitos civilizados. Tomara que se rebele.
(para Renée)
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Boa Vista
8 de fevereiro de 1981
ÁREA
YANOMAMI

Caro Dr. Fonseca,

NO BRASJ L

1961

Já no final de nosso trabalho aquí ho Território, tivemos a
desagradável surpresa de verificar que em muitas amo~tras desta ·
última viagem havia crescimento de fungos. Ta/vez as chuvas que
cairam ultimamente ou as embalagens a prova de baratas que
tentamos fazer vieram inutilizar várias cadernetas. Esperamos que
alguma coisa possa ser salva, pois os missionários se queixam muito
que nunca
receberam os resultados de trabalho cientlficos
•
realizados nas áreas em que atuam e nao gostarlamos de causar
mais decewoes. ·
Possivelmente devido ao menor tempo que temos
permanecido em cada área, temos visto menos casos de malária,
embora os missionários afirmem ser elevada a incidencia.
Esta semana deveremos estar indo para a regiao do Pico da
Neblina e brevemente estaremos em Sao Paulo.
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Um dos mapas que Rubens usualmente fazia para seu~
relatórios de trabalho
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Sao Paulo
11 de maio de 1981

Cara Cecflia,
Meio sem tempo para uma carta detalhada, conto as
-navidades rapidamente:
Nao fiz a inscri9ao para o concurso de sanitarista para a
rede estadual. Já tinha optado pelo projeto Kaiwá-Ñandeva, no
Mato Grosso do Su/ e tao envolvido com o Encontro de
Representantes Indígenas aquí em Sao Paulo, nem percebi o
encerramento do prazo para inscri9ao. Poderia ter prestado exame
porque afina/ o trabalho com os Guaraní ainda carece de uns
acertos, mas, tudo bem. . . Acredito que vai dar certo~
Reneé já está tendo contra9oes mais intensas e sistemáticas.
Possivelmente esta semana teremos mais um filhote. A gravidez
tem transcorrido maravilhosamente bem e se e/a nao tomar
cuidado, o nene nasce no tanque ou na cozinha. Reneé guardou
uma má impressao de hospital e fica abusando, na esperan9a de
que, sem perceber, o parto seja dómicilar.
O r.elatório sobre os Yanomami passo u para uma fase
mais produtiva. Andou parado com o Encontro, mas já
recome~amos novamente. A pesquisa de anticorpos contra
sarampo é que está atrasada. Agora foi o laboratorista que
engessou
o bra~o e a perna. Realmente é preciso ficar em cima,
.
1r lá toda hora, ajudar em detalhes. .. Mas vai indo.
O tal do Encontro é que deu uma trabalheira danada, foi
muito complicado e só amanhl avaliaremos os resultados. Em
termos de tribos, foi a maior reunilo do Brasil de que temos
notícia. Mais de 70 índios participaram e para mima grande
novidade foi o pessoal do Nordeste. As outras áreas, eu já vinha
acompanhando. Anexo vai o cartaz.
·
Aproveito para enviar xerox da parte de um be/o artigo
do Sérgio Buarque de Holanda, que pode ter algo de interesse
para os talados ortopedistas que tardam a se manifestar.
Abra~os a ti e a todo pessoal do Departamento. E prá
Dinah também.
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Para ldalina Azevedo
Setor Forma~ao-CEPILA
C/Ml-Brasília
Sao Paulo
6 de julho de 1981

Prezada amiga,
O convite que hoje recebo muito me alegra, pois o "l /<J
Encontro sobre Saúde lndfgena"vem muito a calhar.
Recentemente, durante o encontro ºlñdios: Direitos Históricos",
ocorrido aquí em sao Paulo, foi salientada a importancia do
assunto, como também ocorreu na Mesa Redonda sobre o tema
durante a 32fl Reuniao Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciencia, no Ria de Janeiro em julho passado. Da
Comissao Pró-lndio daquele cidade também surgem propostas de
ciclo de palestras sobre a questlo, se abrindo para debate.
Certamente os esfor~os se encontrando a for~a aumenta.
Gastaría de con firmar minha participa~lo e agradecer o
convite. A ficha de in$cri~ao entretanto, acredito que tenha
se extraviado.
Já tendo ultrapassado o prazo para entrega da ficha padrlo
com os dados mlnimos para o levantamento, me disponho
apresentar durante o Encontro, os resultados do trabalho que
realizamos no primeiro semestre do ano passado entre as
popula~oes indígenas do interior do Estado.

'

67

sao Paulo
"

Para expediente da reuniao ordinária de 4~ feira (se posslve/)
Saudosos companheiros,

S A R A M P O : M A 1 T A' E PA L 1M 1 U

JUNHO , JUL H O • 19&1

Mais uma vez recorro ao vosso aux flio. Há semanas acabei
esta primeira parte do relatório sobre a situa~ao de saúde dos
Yanomami e aguardo alguém ter tempo para colaborar em uma
revisao. Gostaria de ir pessoalmente até Botucatu, mas aceitei
convite para o ECEN em Goiania e outro em seguida para Cuiabá,
para avalia~ao da Pastoral de Saúde do CIMI, de forma que até
o final do mes estarei viajando. Em agosto sem dúvida poderei
ir até aí.
Antes desta parte sobre saúde, o relatório consta de dados
mais gerais a respeito da popul~ao, da viagem e da estrutura
assistencial a nível regional (FUNAI em-Boa Vista e Manaus).
Depois destaque segue anexa, viriam o inquérito
soro-epidemiológico para malária - já em fase pré-final- a pesquisa
sobre eficácia das vacina~oes contra sarampo (novela parte)
etc e tal. Anexo a cópia da carta que remeti a FUNAI para
facilitar a coisa (detalhar estrutura do relatório).
Prof. Candeias, chefe do Depto. de Microbiología e
lrnunologia do Instituto de Biociéncia da USP (! )se
comprometeu a fazer as re~oes sorológicas e nao cumpre prazos
que ele mesmo estipula. Busquei ajuda do prof. Juarez que
tem muito me apoiado. Ele também está com um problema
semelhante ao meu, só que tem mais experiencia, entao orienta
a gente quanto aos procedimentos adequados, e discute conosco
o trabalho, e perspectivas quanto a encaminhamento das
propostas que pretendemos fazer (previne sobre engavetamento).
Se alguém tiver tempo de fer o xerox (de má qualidade,
pois o orginal foi a lápis) eu agradeceria imensamente e iria pral
assim que posslvel, para explicar melhor como é que está o
traba/ha e receber as orienta9oes que certamente voces podem
oferecer.
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Posto Indígena Surucucu

24/8181
Hoje faz 2 semanas que saí de casa. Metade do tempo já , .
passou. Ta/vez um pouco menos, pois devido .ªºatraso de...Bras1l1a
é possfve/ que eu fique até uma semana a ma1s, embora na~
pretenda. .. Na vinda para o Surucucu pegamos tempo ru1m e o
piloto a meio caminho resolveu voltar. Realmente dá medo voar
sem enxergar um palmo diante do nariz. Mas foi posslvel por
cima das nuvens chegar até aquí. Hoje pretendíamos caminhar
até a maloca Manhebtheri onde há pelo menos 3 pessoas bem
doentes. Este grupo é amigo dos Botomatatheri - o que mais
provavelmente pode ter sido alcan9ado pelo sa~ampo - e de lá
teríamos mais informa9oes. Mas aos Aykanthen - que é o grupo
que se encontra atualmente próximo ao Posto -se nega.a nos
acompanhar, pois lá estiveram recentemente e foram avisados
para nao mais voltar senao seriam mortos. Há pouco tempo houve
escaramu9as e um dos rapazes que aquí está flechou um
.
visitante que fugiu com a flecha cravada nas costas. Outro ~01
removido para Boa Vista com uma ponta envenenada no f1gado.
Logicamente nao dá para for9á-/os nada. O intérprete parece
um pouco fraco, o Bezerra está hospitalizado e o chefe de Posta
substituto nao conhece bem a área. Portanto sao poucas as chances
de irmos até os Manheb. De minha parte estou ainda dolorido
com as quedas do jogo de volei de ontem e mal aguentaria comigo.
Sem carregadores é impossível chegar até lá. Existem do~s frupos
Botomata um está com gripe forte e o outro nem de hellcoptero
foi /ocali;ado. Obviamente nao nos atreveremos a pé. Como dizem,
"ninguém nunca foi lá'~ Por outro lado, nao gostam de fornecer
informa90es sobre mortos. t possível portanto que este grupo
tenha sarampo, seja dizimado e nunca venhamos a saber. O colega
Dr. Paulo de quem tao bem tinha ouvido fa/ar, foi um pouco
decepcio~ante. Imagina que há um cartaz no ambulatório,
assinado por ele, abrigando os lndios a tomarem banho antes de

.ª

serem medicados" sob pena de nao receberem o medicamento"!
... To no tal do hospital, é um elefante branco. Deveria ter sido
construldo em Boa Vista , onde a Casa do lñdio estava com mais
de 100 pacientes internados, muitos dos quais com sarampo e
tuberculose, sem condi9oes mlnimas de isolamento. Até a estufa
para esteriliza9ao está quebrada. E aquí este luxo. E já aconteceu
o que eu temía: dos 4 ou 5 pacientes que já estiveram 11este
hospital, um estava com suspeita de tuberculose. Quer dizer,
vieram do Palimiu para cá. O hospital servirá como dispersao
de doen9as trazidas de outras áreas e nao resolverá a problemática
local. Aquí a 1O metros, na maloca ao lado do hospital, entre
esse grupo Aykamtheri, há uma ve/ha pele e osso. Mais magra
do que aqueles das fotos, já foi medicada e nao parece estar mais
com pneumonia. Os filhos nao querem que tome mais remédio.
t preciso alimento mas parece que eles nao dao. O que fazer? ·
Achoque é o caso de fazer uma lámina para descartar
tuberculose e deixar morrer. A grande dificuldade aquí é o acesso,
sem o qua/ nao se sabe o que acontece e nao se pode vacinar ou
atender epidemias. t bom te escrever pois ajuda a pensar nas
propostas. Dever-se-ia abrir mais pistas próximas aos maiores
aglomerados populacionais, colocar rádio e atendente, e vacinar
regularmente.
Pronto. Acabei de almo9ar. Arroz, feijao, farinha, tatu e
arara. A paca f icou para amanhi. A té que tem tido bastante.
carne fresca. Falta verdura. Nem banana ou mandioca tem tido.
A casa do Posto reflete um estilo rude de vida. Nao há
jane/as e a porta, sob sistema de roldanas, permanece sempre
fechada. Há uma dispensa com /ataría, charque, sal e a geladeira.
Uma cozinha - fogao de cimento sobre tambores de gasolina cortados
longitudinalmente - que continua com a sala onde se come. ~
tudo escuro, pouco arejado, com mantas de gordura penduradas
em varais. Tudo cheira ran90. A mesa é ensebada. O chao é pedra e
as paredes cobertas com fo/has de zinco para proteger contra o
vento. Tanto a cozinha como o comodo de refei9oes tem vários
barris com feijao, arroz e sei mais o que. Toda a área em volta
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destas casas é chao liso, nao cresce nada. Há vários porcos que
junto com galinhas freqüentam o vao entre o assoalho e o chao.
O clima entre as pessoas nao é mau. A conversa geralmente gira em
torno de c~adas e pessoas que já passaram por aquí e sobre os
f ndios. A temperatura é bem agradável, cho ve quase todos os días
e praticamente nao há insetos - um pouco de pium e uma ou
outra barata.
O hospital, apesar do te/hado de amianto, dá a impressao
de casa de férias nas montanhas, com todas estas paredes de
troncos calafetados com corda. Tudo envernizado, portas e jane/as
·
·
.sólidas.
t

(para Renée)

Arrigo,

A gente acaba escrevendo em fun~ao do assunto. Dá
vontade de contar aquí/o que gostaria que o outro também
pudesse viver.
Te escrevo aluz do luar. Sao quase 3 horas da madrugada.
e desde que escureceu tem um homem cantando aquí. Primeiro
pensei que fosse uma espécie de desafio, sao sons fortes e curtos,
mas fui lá ver agora, e nao. Dois outros se revezam abr~ando
o mais alucinado e ajudam o fo/e do peito, dá o som quase de
uma serra cortando a caixa toráxica. Eles ficam de cócóras,
balan~ando prfJs lados. O solista já deve estar sendo tocado como
um instrumento, pois nao é possfvel aguentar tanto. Quando
subí prá cá, fiquei pensando no quanto mais eles podem do qui.
Dois días arrastando canoa (bote de aluminio confiscado de
garimpeiros) cachoeira atrás de cachoeira. Puxa com corda e
empurra com varejao. Motor da FUNAI ajuda em alguns trechos
menos acidentados. Eu só de ficar sentado 2 días no bote já canso.
Se vou ajudar, atrapalho. Agora, cantar com este flJ/ego
impressiona mais. Só de escutar dá barato. Oito horas de canto
ininterrupto, gritado. E a situat;So toda também ajuda; Estou
sozinho no meio deles. O br~al da FUNAI que veio junto foi
atrás de outro grupo perto daqui. Estamos a poucas horas a pé
de um pasto militar Venezuelano. Vim vaciná-los. Malária matou
4 aquí há 2 meses. Ainda tá dando, tem alguns gripados, mas
estes assuntos ficam prá outros amigos. Nao seise voce vai receber
a carta pois nem seu endere~o eu tenho. Nem meus filhos voce
conhece. Só a for~a musical deste momento escondido é que me
leva a procurar um velho amigo. A noite tá perfumada. Um abr~o,
como o que eles estao se dando agora. Ajudando o som.
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Boa Vista
quarta-feira, 219/81
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\

.
É de manha cedo, já tomei banho e café e agora espero os
pilotos das Asas do Socorro passarem por aquí para irmos ao
Toototobi: Ontem soubemos que está tendo coqueluche por /á
e após algumas discussoes o.s gringos se prontificaram a fazer o
voo. FUNAI paga gasolina e fornece os medicamentos (e o
médico). Os pilotos nao tem autoriza9ao para atuar fora das
áreas de missao. Eles gostariam de poder, ass.im poderiam receber
pelo traba/ha que freqüentemente, por urgencia, sao ievados a
fazer. Como eles fazem nos casos de Urgencia, a.FUNAI nao
providencia a regulariz~ao desta situa9ao. Entao eles tentam .
pressionar evitando ir mesmo nos casos de urgencia. A F UNA I
tem um aviao mas foi para revisao. E agora chove a cantaros.
Entao é pouco provável que eu vá ainda de manhi. A equipe
do Projeto Rondan, onde estou hospedado a Cr$ 1200 00 com
comida e roupa lavada, foi embora e o clima é tranqüil~.
Radinho ligado em algum lugar, vassoura barendo no pé de
alguma coisa e barulho de tampa de panela na cozinha. Eu
gostaria de ir logo para Toototobi passar uns 5 días, retornar
ficar mais 2 días aquí; ir para Manaus por 2 días, passar por '
Brasília - mais 2 días - e estar de volta em casa já pelo día 15 ou
16. Aquí fico só pensando em como seria a gente mudar para cá.
Olho as casas e penso se morarlamos numa delas, com quem
farlamos amizade. Cr$ 20.000,00 alugue/ de uma casa mais ou
menos com quintal e 2 quartos, na cidade. O ideal seria um terreno
maior, mais afastado, com um casebre que a gente pudesse
reformar ou construir um abrigo do jeito que a gente quisesse.
A excet;So de quarto e banheiro, tudo pode ser feíto em comodos
sem parede. Nao faz frío.
Ah, tédio da espera.
Cario chegou ontem. Estive com ele, conversamos bastante.
A Cláudia continua com intent;So de programa de saúde para os
Yanomami. Eu estou preferindo trabalhar na FUNAI. Assumir
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a profissao mais formalmente, enfrentar a barra e ter essa
experiencia. Se nao for possível a gente parte prá outra.
Unidos venceremos.
No Toototobi presenciamos parte de uma festa. A noite
os índios visitantes chegam maloca da festa e fazem um relato
cantado do noticiário de onde vieram. Tava escuro e dava prá
escutar tao bem do quarto como da maloca. No dia seguinte
tomos aldeia da festa. Após algumas horas chegaram os
visitantes. Primeiro só os homens. Pintados,. enfeitados,
alucinados, correndo e gritando e pu/ando com espingardas e
facoes e arcos e flechas brandindo na mao. Uma coisa forte
mesmo. Depois eles saem, voltam comas famllias. Os anfitrioes
levam cada famllia onde ficarao alojados. As dan9as continuam,
algumas coletivas. Depois tem comilan9a de mingau de banana até
vomitar, até acabar todo mingau de um enorme cocho. No día
seguinte tem mais mingau. Depois tomos embora. Nao vimos mais.
No Toototobi sao dois casais de missionários. Um
brasileiro e outro ingles/americano. Nao parecem tao normais
como os do Marari. Dá prá ver que é gente "escolhida por Deus"
prá traduzir a Biblia para os Yanomami e "salvá-los dos terrlveis
demonios que fazem da vida daquele povo um verdadeiro
supllcio /~ Assim como no Marari, havia filhos pequenos dos
casais. O do Marari foi com um mes para lá. Se dao bem. N§o
tem muito contato direto comos índios, por inc,rlvel que par~a,
pois as portas tem molas e os índios nao entram na casa dos
missionários como o pessoal entrava lá no Araribá. Os missionários
realmente sao fogo. Nao desejam o Parque pois tem medo de
serem colocados para fora. Entretanto, dao uma assistencia melhor
que a FUNAI. É complicado, né? Aquí em Boa Vista eles sao
odiados. Todo mundo fa/a que eles contrabandeiam ouro que
trocam comos índios por lata deleite e bugigangas. Os
garimpeiros cobi<;am aque/as áreas. E garimpeiro também é fogo.
Coitados dos índios1

a

a

1 l

(para Renée)
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Butanta
19denovembrode 1981

Com rela9ao aos Yanomami, temos feíto um bom trabalho.
De dezembro a fim de fevereiro passado, Pasea, Cláudia e eu
percorremos 11 bases colhendo dados. Coletamos também 789
amo~t:as sangüíne~s para inquérito soro epidemiológico para
malaria (trabalho ¡unto coma SUCEN - ótimo pessoal) e estudo
da eficácia das vacina<;oes anti-sarampo já realizadas (trabalho com
mico e imuno da Saúde Pública da USP - um horror!
Em agosto-setembro voltei aárea para investiga~ao
epidemiológica sobre surtos de sarampo e cóqueluche em curso
fiz recomenda9oes formais referentes a implanta~ao da estrutu;a
assistencial e ta/vez em dezembro acompanhe a 3{I fase de
vacina~ao com helicóptero no Surucucu.
O médico chefe da FUNAI - Ce/. Barros lima, quería que
eu ficasse em Brasllia para supervisionar os médicos regionais
e atender pepinos, mas eu nao suportarla a vida de caserna.
Ouanto ao Baruzzi, deveremos visitar lcatu e Araribá
no fim do mes para prosseguir com as pesquisas metabólicas.
Nicanor está bem ativo, com verba da CNPq para um trabalho
sobre reclusao pubertária, ingestao de drogas-ervas, e neuropatias.
Ele tem conseguido bons contatos com os indios do Xingu.
Recentemente foi presenteado com 3 tampoes para menstrua~ao
usados pelas f ndias de lá.
Quanto a Pró-lñdio, nao tenho aparecido por lá. Mudou
a diretoria, nova fase e eu tenho estado muito ocupado
procurando me dedicar mais a aspectos médicos do problema.
Com o Seto e o pessoal do CEDI me encontro com maior
freqüencia.

Que gastoso receber sua carta, Pripas, velho amigo1 Chegou
hoje. Estou aqui no Butanta tomando um suco de melancia gelado
enquanto aguardo a Cristina para revisar um pouco a toxonomia
das aranhas. Ontem encerrou o 19 Congresso Internacional sobre
Serpentes em geral e Artrópodes Pe~onhentos, e eu aproveitei para
um estágio informal. Anteontem apareceu um picado com
sintomatologia exuberante e ao fazermos o soro antibotrópico,
chocou. Desde o internato nao acompanhava este
tipo de caso. Por sorte havia um intensivista que passou intracat,
fez adrenalina, etc. .. Sao raros estes casos por aquí. O paciente,
após dois dias no HC, já está de volta, razoavelmente bem.
Durante o fim de semana estive em Botucatu, num encontro
de ex-residentes do Depto. Quanta gente boa1 Que sorte ·a minha
ter ido para lá1 A Márcia está ótima. Após algum tempo no CS1 de
Campinas mudou para lndaiatuba, num CS pequeno. O Fío, que
surpresamente encontrei outro día no HSP, veio para poucos días e
já retornou. Será pai em dezembro.
Ontem recebi proposta formal da FUNAI e brevemente
deverei estar assumindo o cargo de médico coordenador das
atividades sanitárias referentes a BR 364 rodovla Culabá-Porto
Ve/ho, que estará atravessando várias aldeias. Estavámos ansiosos
para sair de Slo Paulo.
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Sao Paulo
" 20dedezembrode 1981
Brasllia
Azul tarde, tarde de sábado, 24/4182

Caro amigos do departamento,
Acaba o ano e chegam as festas. Há um certo alvoro<;o
nesta época que acentua dificuldade para concentrat;ao e
redat;ao, gerada em grande parte na incerteza do futuro.
A Funai manteve proposta de 1/'2 perlodo, 112 salário
em Vilhena e pediu prazo até 4 janeiro, para ver se pode melhorar
a situat;ao. Obviamente que contando apenas com o salário da
Residencia já estamos com d ívidas, que Renée abent;oadamente
com prazer e facilidade já vem a saldar, pois o antigo emprego na
fábrica é muito bem remunerado. Portato de manha eu tenho
tomado contados filhos, pois quando voltei de Brasília, Renée
retornou as cangas. ...

Caro amigo Joao Luis,
Encontrei na Divisao de Saúde da FUNAI aquí em Brasília,
uma publicat;ao da Roche-Urgencias, sobre toxicases exógenas,
no qua/ há artigo sobre acidentes causados por animais
pet;onhentos, autoría de Frederico A. Gomes e Joao F. Sobrinho
(H. E. Souza Aguiar). Voce conhece o artigo ou os autores?
Eles afirmam o seguinte:
'~ . .uma mesma propriedade de um veneno, tem quase
sempre efeitos sucessivos opostos, que se traduzem por uma
fase positiva e outra negativa, quer quanto a coagulat;ao (at;ao
coagulante e anticoagulante), quer quanto a hemolise (at;ao
hemolltica e anti-hemolftica). ''
lsso se referindo ao veneno anti-botrópico. O que seria
at;ao anti-hemolltica? (afora outras coisas).
Afirmam também que o veneno da jararacut;u tem at;ao
neurotóxica, com predilet;So para os nervos áticos; que o veneno
crotálico é curarizante;que o acidente laquesico se caracteriza
por "tremares, paralisia completa, asfixia e morte em pouca horas,
que nao permite observat;oes ulteriores sobre uma possível ~ao

Brasllia
27 de abril
. de 1982
Hoje no 6nibus, ao passar por um, o jovem xavante ao
meu lado perguntou: O que é "City Bank' ? Expliquei. Aí ele
falou: O que é mesmo uma palavra, deixa eu lembrar. .. já sei,
REVANCHISMO.
O ritmo da FUNAI ainda consegue me surpreender. Hoje
só foi datilogrado o termo aditivo do contrato e entregue ao
diretor substituto do DGO, seu Ximenez, que deverá despachar
como presidente. Ele perguntou o que voce faz. Disse que gostaria
de ter contratar também. Se ele tem essa disposi<;ao, quando a
gente já estiver em Roraima, podemos ver com o Dinarte.
A reuniao de manha foi aquela água. Conversa mole.
Mas pelo menos uma das antropólogas já está achando ruim um
hospital em Caracarai ou Km. 211. Vamos ver a de amanha no
que vai dar. ..

local'~

Mas quando abordam o tratamento é que encontramos
orientat;ao bastante divergente das nossas: '~s doses sao
inversamente proporcionais ao peso e poderao ser repetidas até de
3/3 horas se necessário'~ Para casos beningos de acidente crotalico
preconiza 10 e 20 mi SC ou /M (tendo especificado anteriormente
que 10 mi de crotalico neutralizam' 4 mg de veneno). Fa/a também
em soro intrarraqueano, se posslvel no 49 ventriculo, para as
picadas de escorpiao "sem solut;ao'~ Os acidentes por /icosa, sao
descritos como necrosantes.

Rublo

(para Renée)
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A publica9ao nao tem data.
Na verdade eu poderia te mandar o xerox e nao perder
mais tempo como artigo, mas aproveito o pretexto para dissipar
um pouco o tédio . . .
Na FUNAI prossegue a novela. Cheguei, tudo bem, sou
chamado a participar de discussoes sobre os Yanomami enquanto
seguem vías administrativas até eu perceber que estou sendo
contratado novamente para meio perlodo/meio salário. Ce/.
Silveira demitido, Ce/. Barros Lima viajando, cabe aos funcionários
subalternos acharem gra9a. Segunda-feira prossegue a /uta.
Pelo menos agora as novas autoridades sao mais educadas, nao
gritam coma gente, nao batem na mesa. Só que coma cefalea
que tenho tido (pre-gripe, parece), é duro aguentar horas e horas
de espera. O que me preocupa é uma inten9ao de se criar uma
Ajudancia no posto km. 211 (vide mapa), como objetivo de
erendo fazer mais um
atender toda a área Yanomami. Tao qu_
hospital (junto a esta Ajudancia) e colocar mais um ·médico colocariam um no Surucucu. O delegado e o sertanista (ambos
da FUNAI) que há vários anos estao se desdobrando para atender
os Yano.mami nao sao chamados para participar destas questoes.
Ta/vez se o fossem nao viessem, por terem mais o que fazer. Mas
vai que se cría mais um hospital. Usa-se mal a grana, que parece
nao ser pouca. Principalmente daqui para frente.
Nao vejo a hora de ir para Boa Vista, sentir um pouco de
realidade mais sólida. Contrastes. ..
Bom velho, vou parando por aquí. A cabe<;a tem estado
um pouco quente para traba/harem cima do nosso programa, mas
tenho pensado a respeito. Um detalhe menor, mas que me ocorreu,
foi o de enfatizar mg explicando o problema de dosagem e
apresenta9ao dos soros.Achoque a gente nao tinha colocado isto,
pelo menos coma enfase que estou sentindo agora.
Um grande abra90, lembran9as aos companheiros,

Bras//ia
10 de maio de 1982

Prezado amigo Joao Luis,
I\

É tao bom fazer este trabalho contigo que as vezes fico
aré querendo ir mais devagar para nao acabar tao cedo. O material
que voce enviou chegou bem, agrade90 muito a alimenta9ao.
Trabalhei bastante no texto durante o fim de semana, mas
nao cheguei ao término. Ficou faltando a parte de aracnoidismo.
Como a Reneé transmitiu o recado de que há urgencia, estou /he
en viando o que está pronto. O resto segue depois.
Minha situa9ao contratúal ainda nao se modificou. Tenho
participado do Grupo de Trabalho Yanomami e pelo jeito vou
continuar mais tempo aquí em Brasllia. Neste próximo fim de
semana devo voltar para Sao Paulo. Espero entao podermos,
quem sabe, dar a amarrada final no trabalho.
O presidente da FUNAI me pediu para indicar nomes para
serem contratados para trabalhar com os Yanomami. Voce tem
endere90 do Pio e da Dinamar? Se tiver outras pessoas, ótimo.
Velho amigo, estou meio embotado no momento, sem
criatividade, portanto vou parando por aquí, esperando te ver
ainda nesta semana.

Um grande abra90,
Rubao

Rubao
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MEDICINA MODERNA
E POVOS ALTERNATIVOS
(Jornal do médico - SIMESP)
Brasília,
20 de maio de 1982

1\

Caro amigo Guará,
Segue anexo o artigo que voce me pediu. Nao seise era bem
isso que vo.ce queria. Por favor, fa9a as corre9oes que julgar
necessárias e caso nao sirva, posso reescrever com·todo prazer.
Aqui sem muitas navidades. Fofocas e cafezinhos. ..
Burocracias e o galo cozinhando em banho-maria. ·o diretor do
DGO, ao qua/ está subordinada a Divisao de Saúde, v/ajou. Quando
voltar despachará a minha autoriza_tao para participar da 5{1 fase
de vacina9ao na .serradas Surucucus, e aí o processo seguirá
uma longa jornada até meu deslocamento ·para área.
Bom velho amigo, acho que nao tenho muito mais para
dizer no momento. Vou parando por ~qui. Um grande abra90
.
para voce.

..

FELIZ ANIVERSARIO!
Rubao

Nesta época em que florescem as chamadas ''medicinas
alternativas", dados sobre saúde e sua conce~ao entre povos
considerados "primitivos", tal vez possam a uxi liar a reflexao
sobre a medicina ocidental. Pretendemos aqui abordar sucintamente alguns aspectos mais interessantes referentes a prática médica entre os índios Yanomami, habitantes da nao tao
long íngua fronteira Brasil/ Venezuela.
lsolados grac;as as d ificuldades de acesso ao seu território, a grande maioria desta populac;ao de aproximadamente 20.000
pessoas, permanece vivendo· segundo seus hábitos tradicionais.
Em algumas áreas periféricas, no entanto, podem ser observados
índios com relógio, embora nao saibam ver as horas, ou ingerindo o corpo vivo do Cristo na hóstia consagrada, invés das cinzas de seus antepassados; dilu ídas em mingau de banana, como
é de costume. Evidentemente nao há cemitérios, nem atestados de
óbito.
Provavelmente entre eles a causa mortis mais freqüente,
hoje em dia, seja a malária. Em nosso meio a borrificac;ao domiciliar com inseticida rompe a cadeia epidemiológica da doenc;a,
pois como diz o aforisma, malária se pega em casa. Os Yanomami com freqüencia realizam excursoes de cac;a pela mata que
duram semanas, de forma que a transmissao extra-domiciliar
passa a ter maior importancia. Além do mais, suas habitac;oes
de palha, muitas vezes abertas, com grande pátio no in~erior,
nao favorecem a aplicac;ao de inseticidas. Tratamento em mas-
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sa, adicionando anti-maláricos no sal de cozinha, torna-se inviável pelo simples fato dos Yanomami nao fazerem uso de sal.
Outra endemia cujo controle também desafia a medicina
moderna, é a oncocercose, moléstia até o momento reportada
no País apenas entre os Yanomami e aqueles com os quais convivem: missionários religiosos e funcionários da FUNAI. Na África, onde a moléstia causa elevado número de cegos, sao gastos
mensalmente cerca de US$ 1.000.000,00 no combate ao vetar.
Os rios brasileiros onde se cria o- vetar (borrachudo), sao mais
volumosos que os africanos, dificultando ainda mais a aplicac;ao de inseticidas por helicópteros e avioes. O esquema terapéutico preconizado para a doenc;a é prolongado (5 semanas)
e a droga atualmente disponível (suramina de ~ódio) apresenta
importantes efeitos colaterais. Ouase houve óbito no grupo de
índios experimentalmente tratados no hospital de Boa Vista,
em Roraima .
Mas as doenc;as mais dramáticas, causadoras de epidemias
que lembram as da Europa na ldade Média, sao as moléstias
infecciosas agudas, como a gripe, sarampo e coqueluche. Acreditava-se que o índio, comparado ao caucasiano, possuísse menor resistencia imunológica, geneticamente determinada. Hoje,
sao ressaltados fatores epidemiológicos para explicar letalidade acima de 50%, como tem sido observadas em surtos de sarampo entre populac;oes isoladas. Virgem ao vírus, a totalidade da populac;ao adoeceria quase que a um só tempo; sem armazenamento de água ou alimento, a economia entraría em
colapso.
Dificuldades de transporte e conservacao de vacinas nestas regioes, comprometem em parte a eficácia dos or~ramas
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de imuniz~ao. Os índios, de modo geral, nao se op5em a vacina. Os Yanomami, porém, consideram verdadeiro insulto dizer
seu nome em público, o que agrava as já existentes dificuldades
de identifica~o das pessoas. A persistencia de hostilidades entre
sub-grupos, que segundo alguns autores teria sua origem no infanticídio preferencial sobre o sexo feminino (as incursé>es bélicas visariam a captura de mulheres de outras aldeias), também
traz complexas implicac;Oes para programas de saúde.
Os males físicos, para os Yanomami, teriam sua origem
no mundo dos espiritas, e como tal sao tratados por xamanismo, com cantos e teatralizac;Oes. O conhecimento de ervas medicinais é bastante limitado, no entanto, há diversos tipos de
alucinógenos, utilizados na prática mágica da medicina.
. J_á no reinado d~ D. Joao VI, von Martius afirmava que
os 1nd 1genas gozavam de boa saúde e eram excepcionalmente
longevos, mas apenas enquanto isolados dos europeus. Ouando
em presenc;a destes, sua saúde rapidamente decaía, pois a medicina tradicional indígena pouco valía para os males trazidos da
metrópole. Ainda mais, o sábio bávaro previa a extincao dos
silvícolas por estarem fora do alcance benfazejo da medicina
européia.
Hoje a assistencia médica ao ind fgena é prevista por lei.
Cabe as autoridades poi íticas e científicas, demonstrarem a eficiencia técnica da civiliza~o, cujo expandir nao mais deveria
causar a ex ti ncao dos pavos autóctones.
Rubens Belluzzo Brando.
Ma io de 1982.
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Brasilia
21 de maio de 1982
Exmo. Dr. Adib Bouabci
Diretor do Hospital Vital Brasil
Instituto Butanta- S5o Paulo, SP

Prezado colega e chefe,
Hoje faz um mes que vim para a Capital Federal. Pretendía
/he escrever antes, mas o ritmo dos acontecimentos tem sido
lento demais. O pouco contato pessoal que tivemos nao nos
permitiu uma rela~ao mais íntima, mas, face nat~re~a do .
assunto, tomo a liberdade de /he. escrever de mane1ra informal,
.
solicitando que assim encare m1nhas palavras, sem necess1dade
portanto de arquivar esta carta.
logo que aqui cheguei, fui informado de que estava tudo
certo; me entregaram Portaría que me nomeou; mas ao assinarem
minha carteira de trabalho,.notei com espanto que se trata va
novamente de cargo com metade.do período e metade do salário
que havia sido combinado. lsto já havia oco~rido anter(o_mente,
dando origem a longa e complexa novela. T1ve CfUe so/Jc1tar , .
revoga~ao da Portaria, perderam a carta, escre.v1 o~tra e por a1 va1.
Cabe ressaltar que por 3 vezes fui convidado para vir trabalhar
aqui. A iniciativa sempre partiu da FUNAI. Bom, gastei 3 semanas
/utando com humildade e indigna9ao, para que finalmente, após
dezenas de encaminhamentos, pareceres, carimbos, assinaturas,
extravios, etc., minha situ~ao contratual fosse regularizada, no
que só acredito quando sair o pagamento.no fim do mes.
. .
Encerrada a primeira bata/ha, part1 para a segunda: def1n1r
o plano de trabalho. O presidente da FUNAI, através de uma
Portaria criou um Grupo de Traba/ha (G T), para n.um prazo de 20
días elaborar o Plano de Apoio e Assistencia aos Indios
Ya,;omami. Obviamente o prazo é curto, mas a Portaría nao foi
datada. Vários coronéis e burocratas fazem parte do G T, mas
apenas eu e duas antropólogas já estivemos na área. Os atuais
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responsáveis regionais pela assistencia (se1tanistas, delegados,
médicos, etc... ) nao participam, nem os futuros prováveis
coordenadores do traba/ha na área, ao qua/ se pretende dar
autonomia. Este grupo é que define o que vai ser criado, onde vai
ser localizado, quem mais vai ser contratado, etc.. . Ou seja, tá
diflcil saber para onde voµ levar minha fam1'lia.
Na primeira quinzena de junho está prevista uma campanha
de vacina9ao com helicópteros na Serra das Surucucus e eu devo
participar. Pretendo nesta oportunidade, estudar a possibilidade de
permanecer por alguns meses nµma Missao para iniciar o
aprendizado da /lngua, enquanto se define melhor a implanta9ao
da in fra-estrutura estatal da área.
Como o senhor pode imaginar, está levando mais tempo que
o previsto para defini9ao das condi9oes mlnimas de trabalho. ..
Com rela9ao ao ofidismo, tenho conversado com sertan1stas
sobre o assunto. Um deles, coin experiencia no tratamento de
vários casos, inclusive de acidentes laquesico, fez ment;fio sobre o
reaparecimento de sintomas de envenenamento em pacientes já
restabelecidos. No Flávio da Fonseca (página 136), achei
referencia a este fenomeno. lsto tem sido observado em pacientes
do HVB?
Tenho trocado correspondencia como Joao Luis. Ele me
fez uma sugestao: consultar o senhor sobre a possibilidade de
prosseguir meu estágio, através de u_m plantao no mes que vem.
Tenho ido para Sao Paulo fim de semana sim, fim de semana nao.
Poderia em um destes, sacrificar o convívio familiar, para garantir
por um pouco mais minha vida profissional. No final de junho
acredito que já devo ter retornado de Roraima e me apresentado
em Brasll ia. Ta/vez eu conseguisse uns 4 ou 5 días em Sao Paulo.
Dr. Abid, agrade90 sua aten9ao e pe90 desculpas por /he
trazer problemas de ordem pessoal, mas sei que o senhor conhece a
complexidade dos obstáculos para o exerclcio de nossa vida
profissional em benefício dos mais necessitados.
Cordialmente,
Rubens Belluzzo Brando

93
92

J .,

Xingu

Xingu

Boa Vista,
8 de junho de 1982

• • •

Eu me preocupo bastante com a mudan~a para cá. F ico
pensando se vocé vai gostar, onde seria o melhor lugar para morar.
Esta casa tem graves defeitos. ~ nova, relativamente bem
localizada, mas a cozinha é absurdamente escura, o quintal um
pouco pequeno (embora com 2 coqueiros, mangueira, etc.). O
ruim mesmo é a proximidade dos vizinhos: menos de·meio metro
de jane/a a jane/a. E o de baixo, ain~a por cima, vive gritando
com o filho, depois aparece cantando música religiosa. ·
A meio quarteirao daqui tem uma casa·coin frente tipo
terreiro que vive cheio de crian~as. Ontem anoite estavam
ensaiando dan~ar quadrilha. Maria teria companhia. Obviamente
bem diferente da Rita-Bel. Mas acho que seria interessante.
Na semana passada, quando voltava para casa ao escurecer,
ouvi gritarem: o/ha cobra. Eu tinha passado por ela e nao tinha
visto. Quando corrí lá já tinham jogado uma baita pedrona em
cima. Era do tipo daque/a que achamos em Botucatu.

Domingo fui com Dinarte e famllia ao tal de ''banho" do
seu Zuca, um amigo dele. Foi ótimo. t um rancho junto a um
igarapé, cheio de árvores. Amarrei minha rede sobre a água e
fiquei bebendo pinga, vendo os peixes passarem por baixo. A
comida foi um grande cozido, com farofa e pimenta. A certa
altura, mataram 2 camaleoes. Dizem que come feijao e estraga a
ro~a. O coitado caiu de cima de um buriti dentro d'água. Me deu
tristeza pegar aquele lagartao (uns 60 cm.), verde, com crista ao
longo de todo o corpo, muito bonito.
Agora a noitinha, passa um puta barulhio pela rua. É a
caminhonete da SUCAM bo"ifando inseticida. Com uma luz
verme/ha acendendo e apagando, até que impressiona. Parece
coisa de filme. Além da malária, pintou dengue aquí no Territ6rio.
t uma doen~a que nao tinha no Brasil. Deve ter vindo da Guiana.
Nao é muito grave. Na verdade pode até ser bom, porque é
transmitida pelo mesmo mosquito da febre amare/a. Tendo
dengue, possivelmente terao mais motivo para mata( mosquito.
Amor, vou jantar e assistir o jornal na TV do bar.
(para Renée)
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Boa Vista
11 de junho de 1982

A terra granulosa e colorida brilhava m,olhada pelas águas de
banhos e cozinhas. O sol da tarde e nuvens carregadas de chuva
ressaltavam a palha ainda verde que cpbria um dos casebres da
periferia de Boa Vista. Junto comigo o jo vem pai, carregando um
pequeno caixao revestido com pano rosa e tiras brancas
grampeadas. Sobre a mesa 8 velas já se acabando e um pequeno
embrulho coberto de panos. Crian~as ao redor contribu íam para
a pouca formalidade do ambiente. Ao levantar o guardanapo
que /he cobria o rosto, me assustei coma beleza da menina.
Olhos semi-cerrados, fria e com rigidez cadavérica. Pouco mais
de um mes, mas com cabe/os fartos, como sao os índios. Parecia
uma boneca. Procedente da Maloca do Duro, faleceu de
desinteria. Dos quatro que tiveram este é o terceiro que se vai.
Me incomoda perguntar o grau de instru~ao dos pais para
preencher o atestado de óbito.
(para Renée)
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Boa Vista
17 de junho de 1982

Cláudia,
Cheguei hoje de Boas Novas.
Tem outro Pedro (Cheuza)~ no lugar de seu Pedro (Torres),
Seu Pedro está de licen9a, caiu um pau sobre a perna dele.
Acidente de trabalho.
Os índios mudaram para ao longo da pista. A ve/ha aldeia
foi queimada, o pai do A/cides morreu Já de morte rápida, causa .
ignorada. Nossa casa sao ruínas. Do lado de cá da pista (que nao o
dorio) está quase pronta uma casa para sede de posto e demarcada
no chao uma futura ºenfermaría".
Moacir (fi/ho Maingong e Maku), Joao Brito (que também
tem casa /á prá cima, tem duas mulheres, é filho de velho tuxaua
que já morreu, e o xapure dó peda90) e o Jorge (o de o_lhos cla;o_s,
muito simpático), foram os que nos receberam. A Mana do Mario
e outras mulheres perguntaram por vocé e mostraram colares de
mi9angas. Francisco, nosso piloto de entao t~mbém estava lá:
Hav/amos pedido pelo rádio de Boa Vista (O Mensage1ro do
Ar) para os das outras aldeias desceram até Boas Novas, mas
nao foram. Fo·mos entao levar Sabin e Tríplice, que na verdade
fica no Uraricaá. Lá tem uma barraca de lona enquanto os índios
abrem a pista. Cleodato é o chefe do posto que se cría. Certamente
melhoram as condi9oes de controle da área, embora ainda se vejam
garimpos próximos da maloca do Paulo, certamente dentro da área
indígena. Quero conhecer lá prá cima: Caporal e Surubai. Se
possível ir até Paramoxim, na Venezuela. Foi de onde veio o
sa;ampo que o ano passado pegou o pessoal do Marino (Surubai),
com número variável de óbitos, segundo cada informante.

Em Boas Novas tava dando menos malária. No Ericó tinha
uns casos bem prováveis. Maior problema as dores abdominais
(as vezes parecendo vermes, outras ta/vez hepáticas pós malária)
e diarréias, algumas com febre. Raros casos catarrais. De modo
geral, razoável. Evidente necessidade de maior controle individua/saber quem é quem .....;. para manter cobertura vacinal adequada e
acompanhar casos mais problemáticos. Por favor, mande urgente
cópias contato das fichas de identifica9ao e os anexos (modelo
das fichas MEVA, MNTB e Catrimani) pois quero com urgencia
fazer fichas. Realmente sao indispensáveis e perfeitamente
factlveis. É ótimo reconhec~r várias pessoas, masé péssimo
esquecer da ·maioria e muito incomodo perguntar o nome a toda
hora. Fizemos cerca de 40 exames de fezes e tratamos verminose
em massa. Como sao 2 vezes ao día, por trés días, as fichas teriam
diminuldo o número de perguntas do nome, além do mais agora
bastaría olhá-las para saber a cobertura vacinal exata. Acho que
va/ería a pena ver o resultado do uso de fotos. É verdade que
mesmo aquí eles se incomodam com isso, mas alguns pediram
as fotos que tiramos em 80/81 e já que tiramos po!ierfamos
experimentar o exerclcio de sua finalidade específica no caso,
que seria basicamente identific~ao.
Já tá tarde, amanha tenho dia cheio. Obviamente voce
também deve ter muitas navidades. Escreva. Ainda nao sei qua/
seria .o melhor endere90. Estou morando numa casa alugada pela
FUNAI, encostada na Delegacia. Ta/vez aos cuidados do Dinarte
seja bom, ou entao para Casa do Indio, onde vou diariamente
(na Delegacia nem sempre).
Tem te/efone, o Dinarte disse que te. deu (224 2769).
é da casa onde moro sozinho.
Bom, boa noite. Abra9os,
Rubens
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Boa Vista
17 de junho de 1982

... Cheguei hoje ao meio dia de Boas Novas. Era '!ara na
.volta passar p~r uma aldeia Macuxi (ou Wapixana?), ?UJO nome.
nao me recordo, mas nao deu de ir (como dizem mu1to por aqu1
"nao deu de ir nao'1. Chuva parece estar escondendo bem o
lugar. De aviao nao achamos, de Jeep, a ponte caiu. Estao
precisando de assistencia~ Parece que é malária.
Chegamos na hora do almo90, tudo fechado, perua da
Casa do Indio quebrada, duas horas de espera no aeroporto.
Militares azuis e camuflados de um grande Búfalo, carregando
com caminhao do Exército, um aviao da Guiana Airlines coma
tripulat;So de crioléu assistindo Fran9a e Inglaterra (foi isso? .
eu nem reparei, reparei só nas figuras. Curioso.)
Chego do aeroporto parece que cheguei hoje em Boa Vista.
Tomo um bom banho e troco a rede de lugar. Primeiro eu tinha
colocado onde estava antes, uma espécie de sala ou copa, entre a
cozinha e a sala com sua lampada branca, 3 escrivaninhas e a
grande prancheta. Mudo a rede e fico pensando no conserto que
precisa fazer no quarto - nao tinha luz - quando chega seu Haroldo
(o vice delegado ou Chefe do Setor Administrativo), de caminhao
e leva tudo o que nao é indispensável para meu uso: prancheta,
máquina datilográfica; 3 escrivaninhas, cadeiras, estante da
cozinha, etc. ..
ótimo, fiz meu quarto. Uma rede, estante de metal para
pastas e Jivros e remédios e malas em cima, pregos na f!Orta e na
parede já tinha, sal e comprei cabides, mais tarde fare1 um
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pequeno varal, resolvido roupas. Delícia arrumar miudezas em
4 espa9osas gavetas .desta escravinha de a90. Finalmente estou
come9ando a chegar em Boa Vista.
Mas a casa nao será esta. Imagine uma parede de tijolos
sem reboco a exatamente 75 cm. da única jane/a que abre (as
outras
tipo vitro) em toda a casa. E o vizinho um bruto como
filho e a televisao ligada com freqüencia. Parece que até é carma.
Araribá, Jumbo Eletro e aquí.
Ainda brigo com sua máquina. Na verdade foi com a fita
que comprei em Brasllia. Mas como gosto de poder escrever ne/a.
Sao 20 prás 1O. Tá uma noite quente demais. Hoje no
Fofocas (discoteca da cidade) tem um show ·com um dos mais
famosos cantores do Brasil, um tal de Joao ou José Augusto.
Escutei na TV do vízínho. Que na verdade já silenciou. ·
Boas Novas foi ótimo para come~ar a dimensionar o
trabalho, pensar um pouco, sentir a situa~ao. Agora penso no
relatórío (tem que ser rápido, amanha já tem aquele monte de
paciente na Casa do Indio, o médico mais antigo está de licen~a
(doen9a na família em Belém, onde se formou, chama Oliveira,
etc.) e nesta semana (no f im ou no come~o da outra) a Casa do
Indio se muda. Enfim, trabalho nao falta.
O que falta sao voces. .. Hojea noitinha depois que fizas
compras (fío, soquete, lampada, pregador de roupa, escovinha de
unhas - a maior dificuldade - e os cabides, comí uns croquetes
ruins, sandulche com ovo caipira e queijo ruim, e fui lá perto do
río tomar um sorvete de muric1: ..

sao

1

(para Renée)
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Boa Vista
21 de junho de 1982

Caros Amigos,
Guardo uma terna lembran~a do Departamento. Foi uma
6tima decisao em minha vida ter ido fazer Residencia com voces.
Estou em Roraima há 3 semanas, após ter amargado longa
quarentena em Brasilia. Aquí me sinto melhor. Acho formidável
arrastar canoa entre corredeiras para levar vacinas até os índios.
A maior parte do tempo, gasto na Casa do lñdio, que é uma
espécie de albergue para Indios em transito, mas que acaba sendo
um pequeno hospital. Temos em média 100 pessoas internadas, e
atendemos ambulatoria/mente Indios que moram na cidade.
Tem sido bom treino cllnico, pois a patología até que é vari~da,
apesar da grande predominancia de casos de malária. Acho
gra9a em fazer anamnese em ingles: vários índios vem da fronteira
coma Guiana e nao falam portugues.
Hoje encaminhei um relatório contendo várias sugestoes
e acredito que em breve eu comece novo ciclo. Pretendo neste mes
visitar as áreas Yanomami no Amazonas, que administrativamente
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estao bem mais precárias. De lá, quero ir até Sao Paulo, buscar
mu/her e filhos, pois ·é duro ficar longe deles.
Uma coisa que eu gastaría de saber com maior seguran~a,
se por acaso voces tiverem referencia, é sobre a amplia9ao do
intervalo de tempo entre días doses de vacina Sabin e Trlplice,
além do preconizado pelo calendário habitual.
Cecllia, outro dia notei uma mu/her lndia com varizes de
membros inferiores, mas quando a procurei para examiná-la,
tinha ido embora.
·
Caldas, voce chegou a publicar algo sobre sua viagem a
Luciara? Nao deixe de me enviar uma cópia, pois tenho muito
interesse.
·
Hoje fico sabendo que meu primo e compadre Márcio
Santil/i adotou uma menina e foi oficialmente lan9ado candidato
a deputado. federal. Sinto nao ter deixado esta heran9a em
Botucatu, pois ele é ótimo.
Já é madrugada e a noite continua quente. Vou tentar
dormir, porque amanha tenho día cheio.
Abra9os para todos,
Rubens
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Boa Vista 22/6/82

AmigoJoao,
No 39 dia que aqui cheguei, ao cair da noite, me deparei
com um ofldio no caminho de casa. Apostolepis ou Elapomorphus
(falta o Hoge rever estes géneros, ta/vez juntá-los).
Em casa capturei e soltei e tornei a capturar uma Phoneutria
(amaztJnica?) que fugiu outra vez. Casos pregressos de ofidismo
sao freqüentes, mas as informa~oes diflceis.
·
Um grande abra~o, extensivo aos companheiros do Buta.
PS. Hoje pintou uma picado de jararaca. Pequeno.abcesso,

69 dia.
Rubao
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r.Maloca do Guariba
27 de junho de 1982

... Nao aguento mais de saudades. O Dinarte já pediu
minha passagem para ir buscar voces e assim quP. eu tive-la comigo,
volto para a1: Arrumo a mudan9a com. calma, fico iunto de voces e
dala gente vem embora iuntos. Sempre juntos.
Hojeé domingo. Estamos há 3 dias nesta área. Viemos
atender um surto de malária - também tá dando faringite com febre.
Uns 10 casos mais graves foram evacuados para Boa Vista. Os
daqui estao respondendo bem ao tratamento. Comigo vieram
Vilmo - um ótimo rapaz da SUCAM e a Salete - enfermeira do
Projeto Rondan que está faribunda porque o aviao nao veio nos
buscar - 1 día de atraso. Prefiro mil vezes o humilde e sereno
trabalhador local ao profissional do su/, embora o daqúi possa
ter pior forma9ao (informa<;ao). A menina acaba de cair. Ouebrou
a corcla da rede. E/a é compridona, pesada. E meio escandalosa
(estridente) para o meu gosto.
Acabamos de almo<;ar. Foi um banquete de domingo. Tatu
cozido, farinha e batata doce. De sobremesa marmelada. Este tatu
foi uma das melhores ca<;as que já comi. Ótimo. Só o rabo deu
para nós tres e sobrou. Era grande. A Rondonista ficou na bolacha.
Nos días anteriores comemos galinha caipira e peixe. Bom demais.
No come<;o (ai que horror) era sardinha em lata, salsicha. Um
garotinho neste exato momento me traz uma grande melancia.
O pessoal daqui até que tem fartura. Sao Wapixana. Todos falam
portugues, longos anos de convlvio, nao se distinguem facilmente
<jos brancos. As casas de barro e cobertas de palha sao bem
limpinhas. O menino passa por mime leva uma melancia menor
para o Wilmo. Tem também goiaba e limao. Manga já deu e laranja
tá verde. Tem cana.
As casas ficam no lavrado, parece deserto. Vegeta<;§o bem
rasteira, muita pedra. A um quilometro passa o rio Amajari com
mata em volta e do outro lado, um pouco mais distante, come<;a
a chamada mata geral. A meio caminho tem um igarapé com
buritis, onde tomamos banho. Em volta das casas, que ficam
distantes urnas das outras, grandes mangueiras e pomar. O terreno
é levemente ondulado e adiante tem a serra do Guariba. Aqui bem
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em frente. Ontem
de cachiri.

anoite, dia de S5o -Joao, tomaram um porre

S5o 15 prás 4 de 2fl feira. Cheguei há algumas horas do
Guariba, mas já parecem días. A·razao do atraso deve ter satisfeito
a Rondonista. O aviao que era para nos buscar no sábado, passou
antes no Ericó para deixar um atendente e capotou. O aviao
partiu no meio, mas nao morreu ninguém. Escoria9oes leves.
A pista estava senda usada pela primeira vez. Agora sem aviao,
o trabalho vai ser mais difícil. Parece que vao mandar outro.
Tomara, senao fica difícil mesmo.
Aquí já mandei lavar minha roupa e fui comprar madeira
para fazer 2 baús. Gastei 6.000,00 de compensado fuma fo/ha).
Calculo mais 4 de mao de obra e miudezas. Tenho de entregar a
casa até dia 30 (hoje é 28) e com estas caixas, fico tranqüilo.
Guardo tudo lá, passo cadeado e durmo em qualquer lugar.
Quando chegarmos juntos, vamos para o hotel até partimos para
o Surucucu. A mudan9a já tá certa: chegando, vai para o depósito
da FUNAI. O que for preciso a gente tira. O resto fica até a gente,
se quiser, alugar ou comprar uma casinha em Boa Vista ou
Caracarai. Sem problemas deste tipo.
A Casa do Indio já se mudou para a beira do Cauamé.
Parece que ficou apertado e pouco arejado. Igual a cabe<;a do
engenheiro, o tal de Macedo. A constru9ao é toda de palha e
madeira, mas ficou mais cara do que se fosse de alvenaria. Os fios
passam junto palha. Basta um curto-circuito para um be/o
incendio. Acaba tudo. Dinarte mandou construir mais umas 2 ou 3
malocas próximas. Ouero ver se me alojo numas destas, assim
que estiverem prontas. O bom é que lá tem espa90 e um buritizal
ao lado. Qualquer coisa, os índios fazem mais urnas casas. Lá no
Guariba tem uma casa coberta com pa/ha de buriti há 36 anos.
Masé preciso tirar a palha anoite e na lua certa, senao dá bicho.
Meu amor, estou meio cansado da viagem e meio zonzo
com o morma90. Nao vem nada muito inspirado para /he dizer.
Morro de saudade. Vou acabar a carta, para mandar agora mesmo.
Aproveitar a folga de fim de viagem. Amanha é feriado e depois
lá do Cauamé, fica mais diflcil para compras e correio.

a

(para Renée)
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Boa Vista
29 de junho de 1982

AmigoJoSo,
Hojeé feriado. O padroeiro dos pescadores segue Río
Branco .acima, acompanhado pela procissao de barcos. O
foguetório ainda se escuta, em meio aos acordes do Gilberto Gil
no vizinho, dizendo que se quiser fa/ar com Deus é preciso ficar
·
a sós. A quermesse promete, mas estou cansado.
De manha fui até o Surucucu buscar um paciente e f iquei
até há pouco com ele no hospital. O camarada levou uma
bordunada no cranio que arrancou uma boa por<;io de periósteo.
Fraturou a calota, mas sem exposi~io de massa encefálica.
Descarado (Hgb 6.3) e vomitando bastante. Ficou internado no
hospital d,o Território. Seu adversário levou a pior: 4 bordunadas.
Parece que arrancou o maxilar. Ta/vez já tenha morrido. Seu
grupo fica longe, nao dá prá buscar. Para este que veio, só de
táxi-aéreo foi gasto Cr$ 100.000,00. No hospital a atendente
cortou o cordio que amarra o pinto. Hoje sentí bem o desprezo
que se tem por aquí para com os índios ditos primitivos. Amarguei
um ódio...
Cheguei ontem de uma área Wapixana conhecida como
maloca do Guariba, junto do Rio Amajan: Era para ter vindo dois
días antes, mas o aviio que foi me buscar, passou antes numa
outra área e Já ficou. Capotou e partiu-se ao meio, como o da
Vasp em Brasília. Só que felizmente nio morreu ninguém. lá
também, no día que cheguei, num caminho que eu tinha acabado
de passar, mataram uma micruruzinha. ~ zona de Javrado:
vegeta~ao rasteira, muita pedra. Dizem que a cobra mais comum
é a.cascavel, da qua/ distinguem duas variedades. A do mato,
que é maior e a do lavrado. A mu/her do tuxaua foi picada duas
vezes e uma delas por cascavel. Teve síntomas locais, ficou cega

120

temporariamente, teve hemorragias, nao tomou soro e sarou.
Ainda hoje durante a lua crescente e/a sente uns síntomas mal
definidos que atribuí apfcada.
Hoje á tarde, assim que cheguei do hospital, veio o guarda
da ºSaúde Pública" (SUCAM). Muito educado, veio trabalhar
minha casa. Colocou uma bandeira amare/a no portao (é trabalho
de febre amare/a), vistoriou cuidadosamente o quintal juntando
Jatas vazias que foram posteriormente furadas; trocou a água do
filtro, lavou-o e colocou água limpa e inseticida; borrifou inseticida
no banheiro, junto apiada cozinha e disse que deve vir outro
guarda borrifar a casa toda. Tao com muito medo de febre
amare/a. A densidade do Aedes parece que é brutal. Dengue é
freqüente. Se voce tiver algum artigo sobre dengue me mande, pois
no meu Veronesi nao tem nada.
Malária é mais comum que resfriado. Já peguei alguns casos
bem graves, inclusive coma em crian~as, mas todos até agora
sairam bem. De derma,pintou um caso diagnosticado por biópsia
como pinta, mas nao parece coma descri~ao da doen~a. A lesao tá
regredindo sem tratamento, nao vou fazer outra biópsia. Na
verdade eu precisaría de um ·b om patologista. Apareceram do is ·
casos de lesoes verrucosas dentro da boca, que nao fa~o idéia do
que possa ser. Nem os dentistas que viram. Donovanose oral?
Velho, tá ficando escuro e invés de acender a luz, vou tomar
a fresca da tarde com sorvete de cupua~u Já perto do rio.
Saiu nosso produto? as vezes fico ansioso para saber no que deu.
Mes que vem devo estar a1: para buscar a fam11ia.
- Hoje é 4/7. Vinha trazendo a carta para colocar no correio e a
Kombi passou sobre uma cascavel. Segue anexo o guizo.
Abra~os,

Rubao
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Boa Vista
2 de julho de 1982

Caro Seto,
O Brasil acaba de marcar seu primeiro gol contra a
Argentina. Eu, como nao ligo para futebol, lamento os votos que o
POS fatura e venho te escrever, enquanto a cozinheira /uta com
a TV, cuja antena é uma pin~a anatfJmica. Aquí na nova Casa
do Indio, nSo se ouve rojoes.nem vibra~es. Estou longe da
famllia, e este é meu grande problema. Saudades. Carencia. Fiquei
tres semanas numa casa que a FUNAI alugou para os 3 do DGPI
fazerem seu trabalho. A casa foi devolvida e me mudei para cá.
Mandei construir 2 baús, guardo tudo dentro e amarro minha rede
oR<ie der. Aquí é fogo, porque tem muita goteira. Como agora,
come~a a chover e a qualquer instante posso ter que interromper
esta para cobrir a escrivaninha, onde também fica o rádio. Mas
duro mesmo é para os tuberculosos caquéticos se protegerem da
chuva de madrugada. Nao se aguentam nem com eles, imagina
remover cama e andar ligeito. Esta Casa d<J Indio já seria assunto
para uma boa história. O engenheiro da FUNAI, Dr. Macedo, o
mesmo que projetou o hospital do Surucucu, procurou fazer algo
no estilo indígena, mas deu prá trás. O complexo é constituido
por uma grande maloca·central, ligada a vátias outras pequenas.
Aumentou a superficie, gastando mais material para parede e teto,
diminuindo o volume, nao sobrando espa~o para nada. Sou
interrompido por uma índia que vem trazer minha rede que estava
molhando. Durmo junto com eles, debaixo destes corredores que
ligam a maloca central as pequenas. Só que chove em tudo. E tem
carapana demais. Anopheles. Como disse o diretor da SUCAM,
foi criado um novo e importante foco de malária a 15 km. de
Boa Vista. Já chove atrás da cadeira. O almo~o ainda demora a
sair. Os lndios reclamam com razao. Duas da tarde é hora de
granfo almo~ar, ainda mais quando o desjejum é s6 páo duro e
chá. Prá mim, que sou bem nutrido, oferecem manteiga.

Xing u
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Hoje de manhS emprestei o carro de outro médico e fui até
a cidade pesar dois Yanomámi para poder entrar com a dosagem ·
coffeta de medicamento para tuberculose. Dois novos casos,
provenientes do Mucajai, do grupo do Concha Ve/ha, também
conhecidos como Apiau. Dizem que deixaram um no caminho,
que nao conseguia prosseguir viagem. Só quero ver como vamos
fazer para tratar este pessoal. Segurá-los 6 meses aqui é quase
impossível.
Na semana passada estive em área Wapixana, atendendo a
um surto de malária. Foi bom para ter uma idéia dos outros
grupos do Território. Realmente preciso entrar em contato com o
Emmanuel, seria ótimo se voce desse um toque antes. Minha
permanencia nesta área (Guariba do Amajari), se prolongou,
porque o aviao da FUNAI quando foi me buscar, passou antes
no Ericó (próximo a Boas Novas) para remover um doente e
capotou como o da Vasp em Brasília, partindo-se ao meio, sem
óbitos, no entanto. Pura sorte. Sem aviao fica .mais diflcil. Gasta
muito mais dinheiro. Assim que cheguei desta viagem, fui até o
Surucucu buscar um que fraturou o cranio (carencia protéica ou
falta de mu/her, os antropólogos divergem.) Só af já foi 100.000
cruzeiros. No hospital de Boa Vista, deu prá sentir o pouco caso
comos chamados ulndios primitivos'~ Enquanto eu tentava
convece-lo a tirar o cinto que segura o penis, a atendente
displicentemente cortou-o. Se este índio morrer, Bezerra prev§
grandes guerras no Surucucu. Alguém que fique em cima é ótimo,
mas tem que ter uma paci§ncia e diplomacia incomum.
Sobre Yanomami problemática geral, conversei coma
Cláudia estes días, ela deve ter te contado. l preciso mantera
unidade que esta interdi~o contigua permitiu. Aproveita a deixa.
Preocupado coma situa960 no Amazonas, me dispus ir até lá,
onde a coisa é pior. O delegado da 1~ agradeceu mas dispensou.
Fui transferido do DGO para o 1CP. DR, o que restringe minha
atu~ao. Temos que batalhar a estrutura administrativa autónoma,
prevista na portaría de interdi9ao. Prá reuniao aquí em Boa Vista,
de AM vem o delegado e o Amáncio.
22 :15 - Beto, o Brasil ganhou e continuei me sentindo junto com
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os perdedores. A chuva havia parado e fui me banhar nas águas
do Cauamé, para ser buscado pelo motorista. Um dos Yanomámi
com tuberculose ao receber transfusao sangüínea teve intensa
rea960 e um outro paciente, também de tuberculose, entrou em
forte crise dispnéica. Este é idoso, tipo pele e osso, bastante
acabado, tem prognóstico reservado. Mas o garoto deveria sair bem,
embora seu estado seja grave. Enfim, com dois casos encacados,
atrasei a ida ao aeroporto, onde deveriam ter chegado mais tres
pacientes. Quando cheguei, a crian9a já tinha morrido, lá mesmo
no aeroporlo. Fui até o Pronto Socorro, chegava uma caminhonete
com tres mo9oilas bonitas ensanguentadas, duas em parada
cárdio-respiratória, além de outros casos menos urgentes. O
govemador, que também é médico, ajudava o plantonista, mas
mesmo assim, nao dava para interromper. Os demais funcionários
da F UNA/, provavelmente na rua comemorando a vitória.
Ninguém em casa. Telefonei pró médico legista da Secretaria de
Seguran9a Pública, e ele falou prá deixar o corpo no necrotério e
dar o atestado de óbito. Nao havia formulário para atestado (a sala
da administra9é}o tava trancada) e o necrotério, uma casa vazia sem
ninguém sequer para receber o corpo. O legista acabou
concordando comigo que assim nao dava, que de fato, outro día os
cachorros iam levando um cadáver. Era para pedir para um guarda
tomar conta. lsto tudo com os do is passando mal a 15 km. de
Boa Vista. O outro médico da FUNAI entrou de plantao no PS,
deixei o corpo com ele e vim para a Casa do Indio. O Yanomami
tinha piorado, levamos correndo para o PS e finalmente acabamos
voltando para cá. A enfermeira do PS reclamou, dizendo que sao
só duas e nao vai dar para olhar o menino. Pensei em ficar lá, mas
aquí havia o outro e de lá se apertar muito o colega pode chamar
outros médicos.
Como voce pode ver, há momentos em que tudo aperta.
Salve a Se/e960.
Acabamos de jantar. Foi um barato, a atendente me contou
sua história de vida. Precisava gravar. lmaginava uns 20, tem 29
e 4 filhos - ligou as trompas há alguns anos. Wapixana da maloca
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Taba Lascada. O pai abandonou mu/her e filhos, a mae deu e/a
prum civilizado que a abandonou quando engravidou, casou
outra vez ("no civil e no católico, virei civilizada'?, mas o marido a
espancava. Fugiu e casou com um índio. Agora dizque deu certo,
porque ele também é índio. Traba/ha no Surucucu. Fez até 5~
série, alegre e jovial, ajuda muito no servi~o. Veio há pouco me
comunicar que outro paciente de TB tá lá no rio e que uma
sucuriju pode pegar ele. Explico que esta Casa do Indio foi
construida neste lugar para o índio ficar a vontade, que. é pra
deixar o Jaime a vontade, que com 6 meses de interna~io o
paciente fica meio doido e precisa espairecer.
Bom Beto, p:ir hoje fico por aqui.
Os anexos mencionados em sua carta seguem separado?
Eu rece6i o Boletim em Sao Paulo e comprei o Aconteceu
Especial 81 em Brasllia. Fazem falta aqui. Alíás eu gostaria de
assinar o Aconteceu. Trouxe 30 k. de peso extra em livros, quase
que só de medicina e ainda a$im falta muita coisa, sentida no
dia-a-dia.
Uma delas é nosso relatório, que ainda nem vi. Bem que
vocés podíam me mandar, né?
Xe.rox aqui é 30 cruzeiros a cópia. A FUNAI tem uma
máquina, mas o produto fica ilegível. Se te interessar tem.o
relatório de Boas Novas, 20 páginas, com comentários e sugestoes.
Mas mande o nosso, para eu poder saber como foi que ficou, o que
sugerimos conjuntamente afina/. O todo, o produto final, é
importante. Cutuque a Cláudia. Abra~os a ela, Fany e demais
companheiros. Abra~os para vocé.

~ 1 ·, .,

01:30 hs.
Pois é, o día acabou mal.
O outro paciente (o mais velho) piorou, levamos ao Pronto
Socorro e lá chegamos soubemos que o menino morreu. To
arrasado.
Já é outro dia. O mais velho tambtÍm n?orreu. Ontem fui até
o Ajarani cremar o menino, etc.
Rubio
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Boa Vista
Casa do lñdio, beira do Rio Cauamé,
5 de julho de 1982

... Esta distancia me deixa meio embotado para a vida, o
desanimo come<;a a tomar conta de mim. Entendo a posi(:§'o da
Maria. Eu quando penso nos filhos, sin to uma dor que afugenta o
pensamento. Dá vontade de chorar. Estou ansioso para nos
juntarmos no vamen te.
Aquí o jogo tem sido duro. Mudei-me para a Casa do lñdio.
Fica a 15 km. de Boa Vista. O lugar é gastoso, mas tem um pouco
de carapana. A constru<;ao é esdrúxula. Quiseram imitar habita<;ao
indlgena, saiu um monte de coisa errada, a come<;ar pelas goteiras
- é dureza ter que levantar correndo de madrugada para nao
dormir molhado (imagina entao os tuberculosos pele e osso,
coitados). O trabalho mudou bastante com minha permanencia
quase que continua junto dos pacientes. Facilita o conhecimento
e o acompanhamento, é gastoso pelo contato humano, mas as
vezes pesa.
Hoje 2fJ feira, derrota do Brasil. Na sexta, lago após a
vitória contra a Argentina, passei apertado. Estava tomando meu
primeiro banho no Cauamé, viajando nas águas, quando chega
o motorista da Kombi buzinando. Dois pacientes passando mal.
O Carrapeta, Yanomami de 12 anos e seu Rafael, de 60 anos,
ambos com tuberculose. O primeiro ao receber transfusao de
sangue, teve rea<;ao, e o segundo come<;ou com falta de ar intensa.
Mediquei os dois. O motorista apressando que devíamos pegar
outros que deveriam ter chegado no aeroporto. Com os do is meio
mal, atrasei. Ouando chegamos lá, uma crian<;a de dois meses já
tinha morrido (provavelmente pneumonia, tinha lábio leporino e
chegara viva). Aí, aquela dificuldade para resolver o problema do
corpo. A cida~e inteira festejando a vitória futebollstica. Ninguém
em casa. No Pronto Socorro chegava uma caminhonete com 3
mo<;oilas ensaguentadas emparada cárdio-respiratória (2 delas -

' 1

acidente de carro). Tava /á o governador ajudando o coitado do
plantonista. Obviamente nao dava para incomodar. Co~seg_ui mais
tarde fa/ar como médico da Secretaria de Seguran<;a Publ!ca, que
falou para eu dar atestado de óbito (no hospital o formulário tava
trancado) e deixar o carpo no necrotério. O necrotério aberto e
sem ninguém. O colega acabou concordando que abandona~ um
carpo sem ninguém nao dá. Ele mesmo con~o_u qu~ ou!ro d1a uns
cachorros iam levando um carpo do necroteno. A1 felizmente
chegou o outro médico da FUNAI, que entrav~ de plantao no PS,
e eu corri para ver os outros dois. O Yanomam1 tava mal,
vomitando corn os olhos fundos, decidí levá-lo para o PS, onde
aparentemente ficou um pouco melhor. Volte1 para ca, o seu
Rafael tava mal. Coloquei na Kombi e tocamos para o PS.
Chegamos lá, o Carrapeta tinha marrido. Já era ~e madrugada,
voltei para dormir, mas acordei 2 vezes para fugir d~ chuva que
molhava a rede. As 6 da manha, tava na cidade. Fui buscar o carpo
do Carrapeta para levar até a área Yanomami ma~s PCóxima ,..
(Ajarani) para cremar e trazer as cinzas para seu 1rmao, Truvao,
também internado aquí com tuberculose. Ouando chego no
necrotério dou de cara como carpo do seu Rafael, ocupando a
3fl mesa d~ mármore. Que porrada ver meus tres pacientes m~rtos.
Principalmente o Carrapeta. E eu nao quería ~ar? sangue, _de.1 por
insistencia do colega. Acredito que isto contr~bu~u para ~ ~b~to,
embora ele estivesse mal da tb. E levamos do1s d1~s pa:a 1n1~1ar .º
tratamento, porque o colega disse que a Secret~;1a _exige f:!."m.e1ro
que se fa<;a diagnóstico, que_implica_va n':'ma b1?ps1a de ganglio e
depois, precisou levar o paciente ate a c1dade so par~ p~sar, po~que
a Casa do lñdio nao tem balan<;a e o esquema terapeut1co precisa
de peso certo.
.
. ,
.
Fui na ambulancia com um menino interprete e o motonsta.
Chegamos no Ajarani, a maior dificuldade conseguir que 9s índios
ajudassem. A gente tinha de puxar tudo: cortar lenha, acenderº.
fogo, etc. Só um que ajudou mais. Colocamos o ~orpo na fogue1ra
as 2 hs. e só no final da tardeé que pudemos retirar os o~os do
meio das cinzas. E que trabalho. Ficar em cima do fogo, ¡a
I
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morrendo de dor de cabe<;a e cansa90, separ_ando ossinho de
peda9os de carvao. Saímos e/o Ajarani noite. Estrada toda
esburacada. Na vinda tínhamos atropelado um cachorro. Na volta,
no exato local onde estava o corpo do cachorro, estourou a lona
do pneu. O motorista foi trocar, estourou o macaco. Tentando
ver se encaixava o macaco de outro jeito em baixo da perua,
notou que a barra da diret;:fio estava por um triz. Mandou-me
ester9ar a dire9ao, pau, acabou de quebrar. Deitamos na estrada,
carapana de monte. Após uma hora, passou um carro, motorista
foi embora. Aí fiquei eu e o intérprete, com um balde de cinzas na
mao, de madrugada na estrada enluarada, esperando carona.
Até que passou um caminhao que nos trouxe até Boa Vista, onde
tive a sorte de achar urri táxi e chegar até aqui e dormir.
Ontem, domingo, quase que só dormí. Fui até a cídade ver
uns pacientes no hospital e tomei um sorvete: Na volta achamos
uma cascavel morta na estrada. No jantar, mordi um peda90 de
osso e quebrei o dente.
Hoje cedo fui ao dentista, precisa tratar canal. Fui na
DR, minha grana, nema passagem, salram. Pedi para passar um
· rádio para .Brasília. A tarde chegou um picado de cascavel. Tá bem.
Só tem duas meninas que estao ineio judiadas pe/a.malária e a
febre nao quer passar. A tardinha fui pescar e peguei um pacu e
um piracatinga de 2 palmos. Cheguei quase atrasado para jantar,
todo mundo admirando os peixes, foi gastoso. Jantei, ·limpei os
peixes, tomei banho, tó descansado, vou dar uma o/hada nuns
pacientes e dormir, sao 10:40 hs.
Ainda falta fazer relatório das últimas viagens: Guariba,
Surucucu e Ajarani. Com uma realidade tao cheia,. a gente acaba $e
afastando do papel.
. . . A realidade aquí é muito crua, muito rude. Acentua,
parece, minha carencia afetiva. Minha necessidade de ter minha
mu/her e meus filhos. . ..

a
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Boa Vista 12/10/82

Joao, velho amigo,

Cá já estamos instalados.
Alugamos uma casinha na beira do Río Branca, atrás da
delegacia da FUNAI.
Em breve deveremos ir para o Surucucu. Na vacina9ao de
agosto, lá, houve um acidente por Lanchesis com exito letal.
Recusaram soroterapía. Só queriam xam§. A enfermeira viu o
cadáver com placas hemorrágicas no membro picado. Choque
farmacogenico?
No mais, só estas aranhas. Me in forma se chegaram vivas.
Recebi recibo do Bu tanta quanto aranhas, nao mencionaram
serpentes.
Abra9os, carta vai em breve.
Rubao

(para Renée)
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" Prof. Dr. Mario Moraes
Faculdade de Medicina, UnB

Joao Velho Amigo,
Boa Vista
13 de outubro de 1982

Prezado Professor

·0

Tivemos notlcias de que foi aprovado projeto para
prosseguimento de pesquisas sobre oncocercose no Brasil.
Queremos congratulá-lo, e, agora que estamos finalmente
instalados em Boa Vista, nos colocar a vossa disposi<;ao para o
que for poss ível.
Recentemente, ao operarmos uma hérnia encarcerada em
índio (Maita) do rio Cutaiba, chamou·a aten<;ao do cirurgiao,
a escassez de tecido de sustenta<;ao. Há interesse em registrar de
forma sistemática estas possiveis associa<;oes com oncocercose?
Anexo a esta estou /he enviando material histopatológico
de uma paciente (40 anos, procedente da Maloca 3 Cora<;oes, río
AmajariJ, que após operada, o cirurgiao pediu remo<;ao para
Manaus a fim de tratamento espec/a/izado (radioterapia), pois a .
tumorar;ao da regiao malar (com cerca de 3 anos de evolu<;fio), se
in filtrava para seio venoso. A patologista local, com certa
dificuldade para algo conclusivo, concordou em procurarmos
um laboratório com mais recursos. Como o encaminhamento
de pacientes indígenas para centros urbanos ápresenta uma série
de dificuldades, gastaríamos, antes, de ter um diagnóstico para
confirmar esta necessidade. Há possibilidade do senhor nos ajudar?
Desde já agradecemos e aproveitamos a oportunidade para
expressar nossos protestos do mais elevado respeito e considera<;ao.
Cordialmente,
R ubens Brando
FUNA/- 109 DR
R Bento Brasil 536 E
69 300 BOA VISTA - RR

A lgumas palavras rápidas para pelo menos marcar a data.
Hojeé 8 de novembro de 1982. Cheguei do Hospital há
pouco, onde fui chamado para mais um caso de acidente crotálico
e ao ver data de vencimento do soro, que coincidencia! ~ hoje.
Joacy, mase. 7 anos, foi picado ontem as 18:00 hs, quando
se dirigía para o igarapé (ainda _estava '!onge d'água), afluente dorio
Amajari, regiao do lavrado (maloca do Guariba).
O paciente afirma que nao sentíu dore que saiu um pouco
de sangue do local da picada. Um tío do garoto estava junto, mat<?U
a cobra e garroteou a perna ofendida. Foi feíta sucr;fio oral sem
incisfio e colocado um peda<;o do corpo da cobra sobre a ferida
para "chupar o veneno". Em torno da meia-noite o garoto se
queixou de dorna perna e fo i relaxado o garrote. Nega qualquer
outro sinal ou síntoma. Foi medicado com Específico P. Pessoa
ontem e hoje (vidro quase vazio). O pai, que veio acompanhando o
paciente, afirma que viu a serpentee insiste que era cascavel, com
maracá no rabo. A firma também que seu irmao foi picado 2 vezes
pela mesma espécie de serpente e que na 1?1 vez ficou com
cegueira transitória. Na :El vez nada ocorreu.
Ao exame paciente se apresenta em ótimo estado geral,
com discreto edema de pé e perna direita e ferimento puntiforme
que atribuí presa do ofidio no dorso dopé. Tempo de.
coagula<;ao as 19:00 hs. de hoje foi de 3 minutos. Sem sinais
neurológicos. Urina cristalina.
Para desencargo de consciencia fiz as 3 únicas ampo/as de
soro antiofldio (polivalente) existente no Pronto Socorro, ap6s
teste de sensibilidade negativo e 112 ampo/a de prometazína e
mandei colocar compressa quente na coxa onde foi aplicado o
soro. Pedí para guardar urlna de 24 horas e observar sinais
neurológicos.
O caso anterior foi há mais ou menos 2 semanas atrás.
D~pois eu conto. Agora to cansado. Ah1 A tarde tinha visto uma
cobra morta na estrada, mas coma caminhonete ·lotada, fiquei
meio sem jeito de pedir para parar. Tava lá atrás e foi tudo muito
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rápido. Recebi carta da Sílvia Lucas agradecendo as aranhas.
"
Estamos aqui ansiosíssimos para saber o resultado das elei9oes
como um todo. Detalhes daí. Daqui é aque/a coisa vergonhosa.
PDS comprando tudo e tudo (ou quase) se vendendo. A i tristeza.
Joao, tenho traba/hado muito. Quase nem sobra tempo
para botar as coisas em día. Esta por exemplo, é a primeira carta
que escrevo. Quería aproveitar e pedir favores para voce. Outro día
precisei de um histopatológico mais seguro (aquí ninguém sabia)
e mandei para o Mário Moraes. Foi muito gentil, mandou resultado
em poucos días, mas nao falou nada em ~e colocar adisposi9ao.
O Alcidarta nao seise já voltou. Estive como Marcos Barros
- fui levar um caso para Manaus - mandou-lhe abra<;os.
Mas en tao Joao, sao 3 casos. Nelsinho Andrew, Macux i de
uns 27 anos, com rouquidao, tosse e escarros hemoptóicos há
um ano, que há 4 meses apareceu lesao vegetante, tipo uma amara,
no cotovelo esquerdo. Está crescendo e as vezes úlcera no centro.
Fiz uma biópsia que segue pra1: Outro é Elizabeth Andrew,
Macuxi casada com lgarecó que tem uma lesao ulcerad.a no nariz
(fiz lamina da raspagem). E o 39 é Denise do Toototobi, vi ontem,
tem lesao em vespertilio, tipo lupus, só que bastante exsudativa.
Fiz biópsia, raspado e esfrega90 de sangue. (Colhi soro masé mais
diflcil de "!andar). Estou pensando em mandar o material e pedir
para minha mae deixar no consultório da Valéria e pedir para e/a
ajudar. Ta/vez seja mais fácil para e/a na EPM. Na verdade pensei
agora, enquanto te escrevia. Vou fazer isto mesmo. Se voce puder
acompanhar, ótimo. Ou sugestoes. Pergunte ao Pasea (caso voce
encontrá-lo) se foi feíto foto ou deram resultado por escrito
daquela Jorge Lobo.
Recebi carta do Baruzzi com convite para Mesa Redonda no
Congresso do Río e já encaminhei o memorando para a FUNAI
autorizar. Acho difícil, pois imagino que e/a é que deve custear
nao? Ou quando se convida é grátis? Gostaria de ir pelo Ofidisrr:o já tenho 3 casos acredito que bem documentados (as fotos estao
indo para minha mae mandar revelar. Se voce quiser ver e fazer
cópia, sinta-se vontade. . . ).
Um caso já te contei. O anterior, tinha sido uma menina de
1 112 anos picada por casca ve/ na mao, dentro de casa. Cheguei de
aviao 24 horas depois e a menina estava com ptose palperal, les§o
sangrante na"!.ªº (o pai fez pequena incisao com gilete) e anuria.
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Fiz 5 ampo/as de SAC e 5 ampo/as de SAO. TC parcialmente
coagulável com 18 m inutos. Trouxe para a cidade, fiz manito/,
urinou vermelho, melhorou, viajei e quando voltei, a menina tinha
sido removida para Belém. Na cox a e/a apresentava grande·
tumora<;ao, que a mae informara que tinha sido fratura (alguém
pisou) e que desde entao o local tava inchado. Feíto RX acharam
que era osteosarcoma. Agora chegou um rádio de Belém dizendo
que se a biópsia confirmar blastoma (sic) ósseo, tem que amputar
o membro inferior.
O primeiro, Joao, continua senda urna longa novela. Garoto
de 1.2 anos, lá do Catrirriani: Jara rae a picou o pé, nao procuraram
a m1ssao. Ovando vieram, no 39 día, já tava necrosado. lndicac;ao
seg_ura de amputa<;ao. Familiares, o cunhado acompanhante nao
de1xou amputar de jeito nenhum. Internado no hospital, até
enfe~magem se recu~ava fazér curativo e médico nao prescrevia.
Leve1 para Casa do Indio onde tenho feíto curativos diários e
acompanhado todo o processo. Há uma semana, acabei por
amput~r ( <;Jesarticular é fraturar metatarsos) por<;ao anterior do pé,
regulanzando um pouco mais a lesao. O cunhado em traca, pois
el~ reconh~ce que estava podre e que ele consentiu, pede uma
ca1xa de pJ/has em pagamento. A novela tem até capítulos
seja trágico. Cheguei a te telefonar,
divertidos,
embora
o resultado
..
,,,.,,
..
.
po1s nao se1 se confund1ram de TC com C (creatinina) e veio 4 de
creatinina. E al? Que antibiótico usar? Repetí, deu normal,
mantive Dalacin e Rifocina. Está indo bem. Nao sei como vai
·acabar. Um fato cµrioso. A enfermeira foi colher sangue e colhido
do brac;o contra lateral, coagulou apesar do anticoagulante no
frasco. Foi colher do bra<;o D (a picada foi no pé D) veio um
_
sangue bem mais escuro do que o do bra<;o E, quase achocolatádo.
E/a guardou para eu ver. E do contra lateral era rutilante, vivo.
Como é que é i~so?
A fam1'lia vai bem As crian9as, principalmente Fernando,
estao com diarréia que vai e volta há 3 semanas. Proto negativo.
Sem febre. Tivemos uma cadela recém-nascida que morreu com
desinteria. Ternos outra que também está cagando sangue, embora
tenha me/horado como soro que aplico. Qua/ é mesmo seu
remédio mágico?
Joao, vou parando por aquí. Um grande abra90 e espero que
de certo ostar no Río em fevereiro. Abrac;os para os companheiros.
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Boa Vista
21 de novembro de 1982

Querida Valéria,
Tenho me lembrado de voce com bastante freqüencia. Um
día destes, quase te telefonei anoite. Como voce pode imaginar,
casos dermatológicos sao muito comuns e nao dispondo de
retaguarda adequada (nao há especialista em 8 V) sou abrigado a
tratar meio no escuro.
Mes passado chegou um Yanomami com necrose da por9ao
anterior dopé. Tinha indicar;§o segura de amputa9ao, mas
familiares nao deixaram de forma alguma. Hospital nao aceitou,
sobrou para mim. Do PS veía 4 de creatinina. Teriam confundido
resultado de TC com ºC"? Que antibiótico pega bem anaerobio e
nao é de excre9ao renal? Repetí exame, deu normal, mantive
Dalacin e Rifocina. Deveria úsar vaso dilatador periférico, ou
aumentaría hemorragias? Devo usar vaso dilatador periférico, ou
aumentaría hemorragias? Devo parar~ e quando, com Furacin e
entrar com Trofodermim? Após .1 mes de curativo diário (limpeza
cirúrgica a presta9ao), o acompanhante me deixou retirar artelhos
e metatarsos (pediu uma caixa de pi/has em pagamento pela
autoriza9ao). A novela chega a ter capítulos divertidos, mas o
final ainda ninguém sabe.
Tratei de mais 2 casos de acidente ofídico. Um aliás, era
uma menina de 1 ano picada por cascavel dentro de casa, e tinha
tumora9ao na coxa. Feíto RX, suspeitaram ósteo-sarcoma,
removeram para Belém, e dependendo da biópsia pretendem
amputar. (A mae só fa/a ingles, pois é índia da Guiana, dizque foi
fratura por traumatismo.)
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O caso dermatológico que me preocupa no momento é
recente. Trata-se de Denise 't'anomami, cuja descri9ao e material
seguem anexo. Os outros dais dos quais estou mandando material,
tem condi9oes de eventualmente serem encaminhados para um
centro com mais recursos. Mas a Yanomami, está difícil de se.qurar
até na Missao mais próxima de sua maloca. Para rotina pretendo
tratar com Alcidarta quando ele voltar a Manaus. Já usei a EPM
através do pessoal do Baruzzi, mas estou me sentindo mais a
vontade para escrever para voce. Sei que tempo nao deve /he
sobrar, mas caso voce veja que esto u fazendo bes te ira, me oriente.
E se der para conseguir os histopatológicos pela EPM, ótimo.
Por aquí é quase sempre inconclusivo. Com rela9ao aDenise, estou
mandando slides pela minha mae (falta revelar). E/a os levará
para voce assim que estiverem prontos.
No mais, tuda bem. Alugamos uma casa no centro da cidade
e ao mesmo tempo na margem do Río Branco. Renée e as crian9as
vivem n'água. Estao ótimos. Berebas nunca mais tiveram, só
grosseiros de ca/os e diarréias.
Valéria, a carta saiu meio de sopetao, neste calor de
domingo tarde, pode estar meio embrulhada. Mas terei tempo
para outras. Se voce quiser que eu !he mande soro de
oncocercóticos basta dizer.
Sua opiniao sobre os casos dos exames, voce pode telefonar
para minha mae que ela me .transmite. Logicamente gastaría
muito de receber carta sua.

a

Abra9os,
Rubens
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lado tenho que cuidar de aspectos mais frente. Fui convidado pela
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical para seu XIX Congresso
(haverá uma mesa redonda sobre Medicina e Saúde Indígena),
acabou o prazo e nao escrevi o resumo. O Congresso é em fevereiro
no Río -nao seise a FUNAI vai autorizar. O Delegado achou ótimo,
mas Brasíl ia . .. capaz de nem responder. E seria ótimo
principalmente para a FUNAI (meu tema) e para os índios. Tem
' .
. ,,,,,
.
vários aspectos referentes a 1mun1za9oes que prec1sam ser
discutidos. E os bichoes vao estar todos lá.
Rapaz, acabaram-se as elei9oes, voces al tem um
.
governador eleito. Aqui sao todos do PDS ( ~s :Jep'-!tados ele1~os)
embora haja correntes diferentes - FAB, M1n1sténo do Interior e
SNI. Há poucos días assassinaram um jornalista oposicionista
(Joao Alencar). Os suspeitos: governador Ottomar e seu
secretário de seguran9a. (Haviam amea9ado a vltima várias
vezes, etc). AI o suspeito é quem chama os peritos para investigar
o crime. O PMDB é aqui contra o índio. Quase todos o sao. Há
· 2 días teve uma reuniao no hospital (delegado reclamou com
governador da discrimina9ao), os colegas (uns 20) quase bateram
na gente (os 3 da FUNAI ). É que muitos sao fazendeiros e
disputam terras (entre outras coisas).
Guará, com rela9ao a viagens tenho indagado um pouco
por a/ De barco Manaus - Boa Vista é melhor quando o río tá
cheio. Nesta época presente só chega até Carcaraí - 200 km. ao
su/ desta capital. Nós alugamos esta casinha que fica no centro da
cidade e ao' mesmo tempo na beira do río. O río é bem largo, mas
está raso demais, cheio de bancos de areia. Para brincaré ótimo,
pois fica tudo praia, pouca correnteza. Nossa sala do fundo
(que seria copa ta/vez) tem uma jane/a com vista semelhante
(melhor) a do rancho do Bodo, em frente a ilha do Paranapanema.
O rio faz parte diária de nossa vida. Renée dizque nao mora em
Boa Vista , mora na barranca do Río Branca. As chuvas devem

Boa Vista
2 de dezembro de 1982

Guará, velho amigo,
Fiquei emocionado coma sua carta. Que sensa9oes gastosas
nossa amizade proporc iona. ~ uma delícia ter alguém .como voce
para compartilhar esta vida. Enriquece mais que qualquer coisa.
·Me faz sentir forte e seguro. Que sorte a nossa. Aqui o que mais
faz falta sao os amigos (nem falo de amizades como a nossa que
transcende a esfera social). Mas até hoje nunca ninguém nos
convidou para nada. O pessoal é mais rude, mais embrutecfdo.
Nao tem muito o costüme de visitas. Obviamente tenho rela9oes
afetivas, carinhosas com várias pessoas, principalmente com os
traba/hadares de saúde nao médicos (os colegas daqui tao noutra),
mas o nível (?) é diferente.
.. . Estamos bem. As crian9as preenchem, um espa90 afetivo
muito grande também. ~ uma delícia viver come/as. Muito
· ·
contato f {sico. ~ lógico que dao trabalho. Agora por exemplo
estou aproveitando o amanhecer para te escrever porque o
Fernando me acordou as 4 : 30 hs. . .
·
Maria tem uma cachorrinha que há semanas está com
.
sinomose (achoque ·é). É bosta para todo lado, pois o Fernando
está com diarréia (S/ febre, S/ vomito, protos (-)) há mais de mes.
Me/hora e piora. Renée está experimentando dar água mineral
(vem de Petrópo/is1!1 ) e parece _que melhorou mas ainda é cedo.
Guará a vida aquí é muito envolvente. ·H oje foi feriado e
quase nao me sobra tempo. Aproveitei para fazer biópsia de
ganglios em 2 pacientes (oncocercose ou cisto sebáceo), e uns ·
trabalhos domésticos. Pacientes individuais acabam me tomando
grande parte do tempo. É dif{cil nao se dedicar, mas por outro
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come9ar só em abril. A té lá continua raso e embarcé}9ao para
chegar, só se for pequena, senao enea/ha muito, nao chega, demora
demais. Quando o río tá cheio, em 1ou2 días (me disseram extra
oficialmente) chega barco de Manaus. O pre90 é baratíssimo
considerando alimenta9ao inclusa.
Guiana (Inglesa) fica a 1ou2 horas de moto. Dizem que a
FAB de lá nao tem frescura e dá carona da fronteira (Lethem)
até Georgetown (praia no Caribe!). Se nao der, passagem de aviao
(e tudo o mais) é bem mais barato. O visto parece que é dado na .
própria fronteira - voce diz quantos días vai ficar e o que ·vai fazer.
Se nao voltar no prazo vao te buscar. Prá Venezuela a coisa é mais
complicada um pouco. Preciso investigar melhor.
·
6:30 Guará, tá na hora de ir trabalhar. Depois eu volto.
Opa Guará, que arranjei uns minutinhos apropriados nesta
be/a manha de 2'! feira, enquanto espero a fonia do Governo para
falarcom Catrimani. Este mes vem um cirurgiao plástico a RR:
As vagas estao preenchidas, agora só pagando. Tento conseguir um
enxerto para o picado que perdeu o pé ou mando ele de volta para
Missao? Devo viajar para Surucucu em breve, pois dia 10 os
helicópteros
estarao chegando para vacina9ao. Nesta semana há
.
vóo que poderia levar o menino para sua maloca. O que é mais
importante - aceita9ao familiar social ou o enxerto? Será que ele
voltaria mais tarde se o pé o estivesse prejudicando? ~stas dúvidas
e preocupa9oes sao bastante amenas. Sofri com este paciente, Guará,
chegou com o pé necrosado devido a picada de jararaca. Havia
indicé}9ao segura para amputa9ao... o ferimento nao tem mais
secre9ao, nem cheiro (antes era fortlssimo), a cicatriza9ao está
rápida e o estado de esplrito do garoto é bom (12 anos). Os pais,
no entanto, disseram pelo rádio, que nao aceitariam o filho se
voltasse sem o pé. Vamos lá parlamentar com o padre. A fonia
abriu.
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('Boa Vista
8 de dezembro de 1982

Meu caro professor Baruzzi,
Recebi ontem sua segunda carta. Agrader;o a gentileza e me
sinto honrado como convite para o Congresso. Estas
.
oportunidades sao importantissimas para quem vive os problemas
no campn, com o risco de se isolar. No mesmo dia em que recebi o
convite (17/11), enviei memorando ao delegado solicitando
autorizar;ao e demais providencias. O delegado achou ótimo e
remeteu a Brasllia. Esta semana pedirei para passar rádio cobrando
resposta. Quanto- ao resumo, ainda nao o redig1: Tenho pensado
bastante no assunto e acho difícil me ater ao tema global ( FUNAI
como um todo) sem fazer um levantamento na sede. Poderia ·
fa/ar de forma genérica, sem dados concretos. O que realmente eu
teria para levar sao perguntas. E nosso trabalho .c om o Candeias,
que finalmente ficou pronto. Falta apenas enxugar e ta/vez
atualizar com novas referencias que obtive sobre o tema. Esta
semana devo ir para Surucucu (vacinar;ao com helicópteros) e
ficar um mes. Certamente terei mais tempo para um trabalho de
mesa. Aqui sou muito absorvido por casos individuais.
Um destes casos, trata-se de um garoto Yanomami de 12
anos que, vltima de acidente ofidico, sofreu necrose dopé direito.
Havia indicar;ao segura de amputar;ao, mas os familiares e
acompanhante se recusaram a permitir. Foi um perereco no
hospital. O ortopedista (que é diretor clínico) achando que eu
deveria "assumir o caso'' e obrigar a deixar. O acompanhante com
faca na mao, amear;ando fugir com o cunhado. Hospital nao
aceitou o caso e eu, com boa cobertura antibiótica, fui fazendo
amputar;ao a prestar;ao, até retirar artelhos metatarsos. Quando
retirei estas partes maiores, o cunhado pediu uma caixa de pi/has
em pagamento pelo consentimento. Agora tá uma beleza. ·
Precisaria regularizar a parte óssea e colocar enxerto -de pele. Mas o
ortopedista, melindrado (dizia que, o menino ia morrer), se recusa
a colocar a mao. Deve vir um plástico este mes ao território. As
vagas estao preenchidas, agora só pagando. Os pais estao ansiosos
para ver o guri. O tempo corre.
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Viagens ne,ste fim de ano sao esporádicas. Fui para regiao do
rio Uraricaa, naveguei 5 dias de barco, mas foi diffcil concentrar a
popula9ao. A Secretaria me conseguira apenas 2 frascos de BCG
(só nós, em 12 de 1980, havíamos vacinado na área, e só sarampo).
O pessoal nao vinha, a gente ia lá, (udo caldo com malária. O chefe
de posto trabalhou 8 anos na SUCAM. Podena borrificar, colher
laminas e medicar. Ouando cheguei, fui direto tratar disto.
SUCAM em Boa Vista sem inseticida e sem primaquina ("sem
primaqt.Jina nao adianta o sr. levar o resto"). Agora já consegui..
Só falta oficializar como posto de notificar;ao e manter superv1sao.
Estas providencias de muito maior alcance, sao mais difíceis de
serem encaixadas no dia-a-dia. Temos em média 100 índios
internados na Casa do tñdio e a/ém da evolur;ao e prescrir;ao,
sempre tem uma biópsia, ou um curativo mais feio, ou uma
aten9éJO maior para se obter dados de pacientes t 1'midos (~)..
E principalmente casos complicados que os colef!as espec1allstas
nao dao muita atenr;ao. A í a gente tem que fer, 1r atras do colega.
A dor ou o estado de um ou outro paciente acaba ocupando
muito a minha ~aber;a e com estas preqcupar;oes, minha visao
se estreita.
Ando preocupado também com meu filho Fernando, com
diarréia há mais de um mes. Sem febre, sem vómitos, me/hora e
pior..a. Fez 3 proi:os, todos negativos. Assim mesmo dei vermífugo
e hoje.colocou Ascaris. CoprQcU/tura tin.ha dado "Enterobacter .
spu. Falso negativo é c_omum para giardia?'Lógico, depende do
laboratorio.
Mas apesar dos pesares, a vida vai bem e a familia está
gastando rnuito. Moramos no centro da cidade (vizinho da
Delegacia) e de frente ao rio Branco. A Renée e as crianr;as
freqüentam a praia com freqüencia. Estas já fizeram amizades.
Nós adultos somos mais exigentes. O pessoal daqui (nao os índios)
é um p-ouco embrutecido. Aliás há poucos días assassinaram u'!1.
jornalista oposicionista. Os réus sao o governador e seu secretario
.d~ seguranr;a.
·
, . .
A tuberculose no Território, pelo menos a estat1st1ca (a
meta vai mal): apenas 46% dos casos sao BK positivo e a culpa
seria da F UNA I (a coordenadora acusa).
Um grande abrar;o, extensivo a Luis Roberto, Nicanor,
Laércio Pasea e demais companheiros..
b
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Boa Vista
9 de dezembro de 1982

Querida Valéria,
Na eminencia de partir para o Surucucus por um ·mes,
apro veito os momentos de espera para rápidas pa1avras.
Boa Vista,

Caro Dr. Fonseca, .
· Na eminencia de viajar para ó Surucucus onde deverei
ficar, coma fam/lia, durante pélo menos um mes, aprovei to o
fim da noite (meu fi/ho,. com diarréia, nos acordou) para /he
escrever algumas /in has, desejando-l he felizes festas de fim de ano.
o microscópio, foipena nao ter vindo, pois quando aquí
cheguei soube que o nosso (na verdade emprestado pela UAE)
se derreteu no incendio de uma viatura. Felizmente a equipe se
salvou ·sem queimadu_ras. Solicitando novo microscópio para
Bras/l/a,chegou um cuja objetiva de imersao
.nao funcionou.
.
.

Agora já é hora da sesta. Os helicópteros chegaram e foram
para o Surucucus. Imagine só que recebi as vacinas (BCG) num
pacote, como se fosse, sei lá, sabao. Aquí faz mais de 309 C,
ficaram días no aeroporto. As demais haviam chegado antes e
ficaram no congelador-estragaram-se as tríplices. Estamos comos
helicópteros e falta vacina. Conseguí algumas (10 frascos)
emprestados com a Secretaria de Saúde. Vainos lá.
Ah! Outros assuntos. O infanticídio, tudo bem. É uma
forma de assegurar maior intervalo entre os filhos, prolongando
aleitamento materno e conseqüentemente melhor estado
nutricional, maior aporte de imunoglobina, etc. .. James Neel, o
geneticista de Michigan que tem traba/hado com esles índios,
contra-indica nosso desestímulo esta prática. No caso Denise,
pode ser tendenciosidade dos missionários, que sao bastante
conservadores, moralistas. Tanto as maes como os país sao muito
carinhosos.

a

Abrar;os,
Rubens
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" Surucucus, 14 de dezembro de 1982

Provavelmente ficaremos aqui até o ano novo. O Rubens
deve acabar a vacina<;ao amanha. E urna equipe grande, com
uns 12 homen~ da FAB, 2 helicópteros e uns 1O agentes de saúde.
Eles vao de aldeia em aldeia, fazendo vacinacao e dando rernédio para vermes. Ontem eles trouxeram para o Posto urna índia
mordida de cobra. Na maioria das aldeias eles encontram dificuldades, índios nao querendo ser vacinados, ou grande número
deles fora da aldeia nas cacas coletivas, ou troncos na pista que
nao perrnitem o pouso.

'

Queridos pais
Recebemos ontem a carta que voces mandaram. O av1ao
passou por aqui tao rapidamente que mal o notamos. Achei urna
maravilha receber os presentes do Henri, como se estivéssemos
na rua Carlos Sampaio. A Maria adorou as pinturas e o lan comeu o bonequinho.
A vida aquí (estamos .no Posto Surucucus há 4 dias) pode
ser muito gastosa. Perdido em meio a imensas matas, no alto
da serra, sob o plato de urna montanha, este lugar nem lembra
a imagem tórrida da Amazonia. A noite é fria e ó dia tem um
clima muito agradável. Há um riacho limpo, onde se lavam roupas
nas pedras, se tira água e· se escolhe o lugar para o banho. Lavar
· roupa, portanto, é um grande programa. A dificuldade é secá-la
,
nao por falta de espac;o ou sol, mas pelos roubos. Hoje mesmo
. assistimos ao roubo de um calc;ao e nao houve maneira de fazer
o índio desistir de seu ·intento.
Ontem, com as crianc;as dormindo, o Rubens e equipe
fazendo vacina<;ao nas aldeias e · eu no Posto com urna ·moca
agente de saúde, tive urna tarde divertida. Chegaram uns índios
jovens querendo trocar cana por roupa, facao ou micangas brancas.
Eles nao falam portugues e a moca tala um pouquinho de Yanomami. Mesmo · assim, eles nos cantaram da maneira rnais óbvia
possível, com urna falta de pudor que nao poderia ser rnais inocente. Nos enfeitaram como mulheres e tiraram sarro da· nossa
cara como estrangei ras.
. As índias usam urna linda tanga de franjas de algodao e
e~fe1tes. Nos bracos, maravilhosos arranjos de folhas que comb1nam com os brincos. A gente ve a indiazinha colhendo os enfeites, fazendo macos com capricho e incrível bom gosto, pren:
dendo-os em cordazinho amarrado no b ícepes ou colocando-os
nos grandes buracos das orelhas. Geralrnente elas só usani a combinacao de folhas novas e vicosas, mas vi urna grande pétala vermelha sobre folhas acinzentadas usada como brinco. Urna sensualidade imensa estava expressa naquele arranjo. Os homens
sao rnais sóbrios, usam brincos de madeira e tangas simples.
·

O helicóptero caiu.
Disseram que salvaram-se dois que pularam . O Rubens nao foi
um deles.
Disseram que salvaram-se todos, que foi só pane, pouso forcado.
Nao me deixaram ir junto buscá-los, no outro helicóptero.
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O Rubens nao vai mais estar neste mundo
e o mundo continua lindo..
Tem dois grilos fazendo dueto
O céu está estrelado como eu nem sabia que podía.
Ele morreu. Eu nunca mais vou ve-lo. Ganhei um beijo na nuca
hoje de manha e nunca mais vou ganhar outro.

Carta de Renée a seus país.
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