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“Peste branca” entre índios“Peste branca” entre índios

Tuberculose

ameaça os suruí

da Amazônia

região amazônica apre-
senta um dos maiores co-
eficientes de incidência da
tuberculose no Brasil e a
população indígena, da

qual cerca de 60% vive na Amazô-
nia, é particularmente sensível. Para
estudar o perfil epidemiológico da do-
ença – conhecida como “a peste bran-
ca “ – entre os índios, o médico Paulo
Basta esteve entre os suruí, um dos
maiores grupos indígenas de Rondô-
nia, entre 2003 e 2005. Os resultados
do estudo foram apresentados em sua
tese de doutorado na Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp)
e fazem parte de um programa de pes-
quisa mais abrangente sobre a situa-
ção de saúde dos índios de Rondônia,
realizado em conjunto com a Univer-
sidade Federal daquele estado (Unir)
e financiado com recursos da Funda-
ção Ford e do CNPq.

Os índios constituem 0,7% da po-
pulação de Rondônia e, em sua maio-
ria, vivem em reservas. Seu primeiro
contato com o homem branco foi no
século 18, quando os portugueses che-
garam à região sudoeste da Amazônia.
Nessa época, a ocupação portuguesa se
limitou às margens dos grandes rios. A
partir do começo do século 20, a Ama-
zônia começou a receber uma grande
leva de imigrantes trazidos pela explo-
ração da borracha e esse isolamento foi
quebrado. Naquela época aconteceram
os primeiros contatos dos grupos tupi-
mondé, dos quais fazem parte os suruí,
com a sociedade nacional. Mas foi só
no final da década de 60, com o projeto
de integração nacional do governo mili-
tar, que os Suruí estabeleceram os pri-
meiros contatos pacíficos com os
indigenistas da Funai. Na época, a pro-
ximidade trouxe epidemias – de saram-
po, gripe, varíola e tuberculose – que
dizimaram cerca de 75% da população.

Até o final dos anos 60, eles vivi-
am em grandes malocas, nas quais
moravam em torno de 100 a 200 pes-
soas. Atualmente vivem em casas pa-
recidas com as de colonos, feitas de
madeira, em pequenos grupos famili-
ares. É possível que o padrão de habi-
tação dos suruí tenha favorecido a
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Saber que zonas da cidade concentram
o maior número de casos de tuberculose
para, então, empregar racionalmente os
recursos de combate à doença. Essa é a
idéia defendida pelo estatístico e especia-
lista em saúde pública Wayner Vieira de
Souza, do Centro de Pesquisa Aggeu Ma-
galhães (unidade da Fiocruz em Pernam-
buco), em sua tese de doutorado.

O trabalho foi realizado na cidade
de Olinda, município da região metro-
politana do Recife com alta incidência
de tuberculose. A média anual no perío-
do 1996 a 2000, foi de 111 casos por
100 mil habitantes – aproximadamente
o dobro da média nacional – com taxas
de mortalidade quase três vezes superi-
or à média no país, indicando taxas de
letalidade em torno de 10%. “Os dados
refletem a gravidade do problema em
Olinda, inclusive quando fazemos com-
parações com outras áreas do país, ape-

sar de haver considerável subnotificação
de casos e mortes por tuberculose em
outras regiões”, ressalva Souza. “Ainda
hoje observamos importante parcela dos
óbitos no interior do Brasil sem atesta-
ção médica, ou seja, são mortes de cau-
sa desconhecida”.

Na pesquisa foram analisados dados
sobre casos de tuberculose em Olinda com
técnicas estatísticas de análise espacial com
emprego de Sistemas de Informações Ge-
ográficas (SIG). Foi considerada a divisão
da cidade em 299 setores, como no censo
demográfico do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Foram pro-
duzidos mapas da distribuição geográfica
de tuberculose em Olinda, nos quais é pos-
sível visualizar que as regiões centro-sul e
noroeste da cidade são as que apresen-
tam o maior número de casos. A área nor-
te e a faixa litorânea de Olinda não têm
um quadro tão grave.

Sistema de vigilância territorial para combater a tuberculose
Constatou-se que os 30 setores com

maior incidência de tuberculose concen-
travam 25% dos casos, apesar de abri-
garem apenas 9,5% da população de
Olinda. Também foi observado que nas
áreas com grande número de ocorrênci-
as concentravam-se famílias com mais de
um caso da doença e os indivíduos que
precisavam tratar novamente a tubercu-
lose. O retratamento e a presença de
mais de um caso da doença em uma
mesma residência são duas variáveis epi-
demiológicas importantes. Essas regi-
ões, portanto, constituem áreas de risco
para a tuberculose. “Mapear casos no
espaço permite resolver mais de 50% do
problema da tuberculose, concentrando
os esforços em 30% da população. É
uma atitude pró-ativa, uma maneira de
enfrentar o problema da tuberculose
com emprego inteligente dos recursos”,
diz Souza.

transmissão da tuberculose entre eles
– como a doença é transmitida por via
aérea pelas secreções dos doentes,
aglomerações predispõem ao contágio.

O risco de adoecimento e morte por
tuberculose entre os índios de Rondô-
nia é dez vezes superior ao da popula-
ção geral do estado. “A tuberculose tem
grande impacto na
vida dos suruí, está
muito presente na vida
deles”, diz Paulo Bas-
ta. “Desconheço, entre
os índios que estudei,
um grupo familiar que
não tenha tido ao menos um integran-
te doente”. O primeiro passo na pes-
quisa foi fazer um levantamento dos
registros históricos da doença disponí-
veis para o período de 1975 a 2002.
Este levantamento revelou uma inci-
dência média de tuberculose de
2.518,9 casos para cada 100 mil habi-
tantes, um número mais de 40 vezes
maior que a média nacional.

O passo seguinte foi a avaliação clí-
nica de todos os índios presentes nas
aldeias visitadas. Aqueles que apresen-
taram sintomas respiratórios foram sub-
metidos aos exames de baciloscopia e
cultura de escarro, teste tuberculínico
e radiografia do tórax. Para bacilosco-
pia, é coletado escarro do paciente, que
em seguida é fixado em uma lâmina

de vidro, corado e examinado ao mi-
croscópio óptico. É um teste simples e
barato, mas de sensibilidade baixa, pois
é possível que a amostra de escarro
analisada não contenha o bacilo, ape-
sar de o paciente estar doente. Já na
cultura, o escarro é tratado e centrifu-
gado em laboratório. O material obti-

do é posto em um meio
de cultura que favorece
o crescimento dos baci-
los e vai para a estufa a
37o C. Depois de 40 dias,
a cultura é analisada
para ver se houve cres-

cimento bacteriano. É um teste mais
específico e mais sensível. A seguir, as
amostras que tiveram resultado positi-
vo na cultura de escarro passaram por
genotipagem para mapear a seqüência
dos bacilos (exame que determina a
cepa das bactérias) e teste de sensibili-
dade às drogas usadas pelo Programa
Nacional de Controle da Tuberculose
fornecido pelo Ministério da Saúde.

O teste tuberculínico indica apenas
infecção e não necessariamente a do-
ença. Um derivado protéico purificado
(PPD, na sigla em inglês) de tuberculina
é injetado por via intra-dérmica no an-
tebraço do paciente. A leitura é realiza-
da de 48 a 72 horas após a inoculação
e a ausência da reação indica (em con-
dições normais) que a pessoa nunca en-

trou em contato com M. tuberculosis.
Quando há no local a formação de uma
lesão semelhante a uma “picada de
mosquito”, isso mostra que aquele or-
ganismo já foi sensibilizado anteriormen-
te, seja pela vacina BCG ou pelo contato
com o bacilo.

O tamanho da lesão é importante:
lesão com cinco a nove milímetros in-
dica vacinação com BCG ou contato
anterior com outras micobactérias am-
bientais. Já se a lesão for maior que
dez milímetros, o paciente já entrou
em contato com o bacilo. “As pesso-
as que já adoeceram, mesmo que es-
tejam curadas, apresentam essa
reação. É como se fosse uma ‘cicatriz
imunológica”, explica Paulo Basta. Aten-
ção especial deve ser dada às pessoas
que nunca adoeceram e apresentam le-
são de dez milímetros ou mais. “Nesse
caso, é feita a quimioprofilaxia, ou seja,
o paciente deve ser submetido ao trata-
mento preventivo com uma das drogas
usadas contra a tuberculose”.

As crianças e as pessoas próximas
aos doentes bacilíferos sem sintomatolo-
gia também foram submetidos ao teste
tuberculínico e à avaliação radiológica do
tórax. Na tuberculose, o bacilo destrói o
parênquima pulmonar. Mesmo depois
que o paciente é medicado e curado, al-
gumas vezes, restam cicatrizes que po-
dem ser identificadas pelo raio- X.

Tuberculose é
40 vezes maior

entre os índios do
que a média nacional
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Assim como aconteceu com mui-
tos outros grupos indígenas do Brasil, o
estilo de vida dos suruí mudou muito a
partir do contato com o homem bran-
co. Eram seminômades e sua subsis-
tência se baseava na horticultura
(especialmente de raízes), complemen-
tada pela caça, pesca e coleta. Hoje
são sedentários. Os recursos naturais
diminuíram e, como a cidade fica a
menos de uma hora de carro, muitos
deles fazem
compras no
supermerca-
do. Incluíram
na dieta ali-
mentos como
arroz, feijão e
m a c a r r ã o ,
além de ou-
tros não tão
saudáve i s ,
como biscoito
salgadinho e
refrigerante.
Para tentar
minimizar o
problema nutricional dos índios, a Fio-
cruz e a Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) assinaram em setembro um
convênio para a implantação de um
sistema de vigilância alimentar em 34
distritos sanitários indígenas.

“A situação alimentar geral dos
indígenas brasileiros é ruim. Eles con-
vivem com a fome de forma mais
grave que nós”, diz a nutricionista
Denise Oliveira. “É a questão da ter-
ra que determina a fragilidade. Os
índios perderam terreno para garim-
pos, madeireiras. E os problemas
ambientais gerados por essas ativi-
dades agravam a situação”.

Além de formar médicos, enfer-
meiros e agentes de saúde por meio
de cursos a distância, o sistema de
vigilância vai coletar dados, freqüen-
te e continuamente. Assim, será pos-
sível identificar os indivíduos com
problemas e encaminhá-los à aten-
ção em saúde.

De olho na
alimentação
dos índios

Ao todo, foram examinados 736
indivíduos, dos quais 109 tinham sin-
tomas respiratórios. Além dos casos
que já haviam sido diagnosticados an-
teriormente, seis novos casos de tu-
berculose foram descobertos. O
inquérito tuberculíni-
co revelou uma pre-
valência de infecção
por M. tuberculosis
em 24,1% da popu-
lação avaliada. Foram
encontradas quatro diferentes cepas do
bacilo envolvidas no processo de trans-
missão, uma delas resistente às duas
principais drogas usadas no tratamen-
to da doença – rifampicina e isoniazi-
da. Esta é a primeira vez que é

notificada resistên-
cia bacteriana às
drogas entre os in-
dígenas brasilei-
ros. A resistência
aponta para irre-
gularidade no tra-
tamento.

Vinte e três
indivíduos que ha-
viam se tratado
contra a tubercu-
lose entre 2003 e
2004 também ti-
veram suas radio-
grafias dos pulmões

analisadas. E o resultado foi assustador:
em sete deles (cerca de um terço) não
foi observado nenhum tipo de lesão, o
que indica que foram erroneamente di-
agnosticados como doentes e fizeram tra-
tamento sem necessidade.
“Detectamos uma grande
estimativa de casos de tu-
berculose, especialmente
entre crianças, devido à di-
ficuldade de coleta de
material para análise nos
curumins”, diz Paulo Basta. Isso não
quer dizer que a doença não seja um
problema grave para os suruí. “É, sim.
Mas é lamentável submeter crianças
a um tratamento prolongado sem ne-
cessidade. O tratamento, com três a
cinco comprimidos por dia, dura seis
meses e tem como possíveis efeitos
colaterais náuseas, vômitos, tonturas,
intoxicação hepática, insuficiência re-
nal e transtornos neurológicos”.

As conclusões a que Basta chegou
não são nada animadoras. “O serviço

não está estruturado para atender à
demanda de povos com característi-
cas diferenciadas”, diz ele. “Com isso,
o protocolo não é cumprido. Para se
ter certeza do diagnóstico, a combi-
nação de testes é necessária”. Segun-

do Basta, há falha na
detecção dos doentes. A
padronização para os pro-
cedimentos diagnósticos
não é seguida e é dada
pouca importância para a

confirmação bacteriológica dos casos.
Também não há acompanhamento

adequado aos pacientes em tratamen-
to e a cobertura dos serviços oferecidos
à população é parcial e limitada. Como
conseqüência, surgiu o caso de resistên-
cia bacteriana às drogas e a prevalên-
cia de infecção por M. tuberculosis é
alta entre a população. “A solicitação
da cultura, da radiografia do tórax e do
teste tuberculínico é imprescindível para
elucidar o diagnóstico em pacientes sus-
peitos de tuberculose que tiveram resul-
tado negativo no exame direto de
escarro”, diz Basta. Segundo ele, tam-
bém é importante monitorar a transmis-
são da doença nas aldeias para desenhar
estratégias específicas para o controle
da enfermidade. Basta agora se prepa-
ra para estender essa abordagem aos
índios xavante, de Mato Grosso.

A tuberculose é um problema prio-
ritário de saúde no mundo – ainda hoje
é a maior causa de morte por doença
infecciosa em adultos. Segundo estima-
tivas da OMS, dois bilhões de pessoas
– um terço da população mundial – es-

tão infectadas. De cada
dez pessoas infectadas,
uma desenvolve a doen-
ça. No Brasil estima-se
que haja 50 milhões de
infectados, com seis mil
óbitos por ano. A tuber-

culose tem profundas raízes sociais e
está intimamente ligada à pobreza e à
má distribuição de renda. É transmiti-
da pelo doente quando ele fala, espir-
ra ou tosse, por meio das gotas de
secreção respiratória que se propagam
pelo ar, levando o bacilo de Koch, ci-
entificamente chamado Mycobacte-
rium tuberculosis, bactéria causadora da
doença. A enfermidade pode atingir to-
dos os órgãos do corpo, mas atinge prin-
cipalmente os pulmões, pois entra no
organismo pelo aparelho respiratório.

Bacilo da tuberculose
resistente indica falha

no tratamento

Tuberculose
provoca seis mil
mortes por ano

Aldeia suruí em Rondônia
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