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A população indígena do Brasil foi estimada em cerca de quatro 
milhões de pessoas em 1500 (Denevan, 1976); em 1970 os seus descendentes 
diretos perfaziam menos de cem mil indivíduos (Akerren et al., 1970) — 
uma redução da ordem de 99%. Ao longo das últimas décadas, tem-se 
verificado um aumento demográfico de vários grupos, enquanto outros 
continuam em declínio. A etapa mais crítica da crise demográfica das 
sociedades indígenas resultante do contato talvez já tenha passado, mas 
ainda é cedo para termos certeza disto. 

A drástica redução populacional em grupos indígenas, associada ao 
contato, tem sido uma constante histórica no Brasil. Apesar de padrão 
semelhante ter ocorrido no restante da América do Sul, América do Norte, 
Austrália e Polinésia (Tabela 1), provavelmente têm-se mais informações 
sobre as possíveis causas deste declínio no Brasil do que em qualquer outra 
região. 

Neste trabalho serão discutidas as várias causas que provocaram este 
holocausto. De antemão, pode-se adiantar que as doenças infecciosas foram, 
sem dúvida, o fator biológico mais importante. Argumenta-se também que 
a principal razão das doenças infecciosas terem tido tamanho impacto não 
se deveu necessariamente à ausência de genes específicos relacionados à 
capacidade de resposta imune, mas ao fato das populações ameríndias serem 
biologicamente muito homogêneas do ponto de vista genético. 

Tanto patógenos como hospedeiros são organismos geneticamente 
dinâmicos. Os patógenos mudam continuamente, visando maior proliferação 
e adaptação aos seus hospedeiros. Quanto mais proliferam, mais patogênicos 
podem vir a se tornar. Por sua vez, os hospedeiros também mudam para 





resistir às infecções. Este padrão dialético aplica-se tanto à relação entre os 
fagos (vírus bacteriófagos) e as bactérias como à relação entre o vírus da 
gripe e uma dada população humana. Uma relação estável nunca é alcan
çada. 

Obviamente, a interação entre os patógenos e as populações indígenas 
antecede a chegada dos europeus no Novo Mundo, no século XV. Os 
primeiros ameríndios chegaram à América talvez há uns 30.000 anos, o que 
é um período relativamente curto em termos de escala evolutiva humana. 
Este curto período de isolamento geográfico e biológico sugere que os 
ameríndios eram portadores de defesas imunológicas plenas quando 
chegaram a este continente. Ou seja, a principal diferença entre os amerín
dios e outros povos reside mais em seu contingente populacional 
relativamente reduzido do que no processo de evolução biológica 
propriamente dito. No que tange aos patógenos, mesmo considerando as 
Américas do Sul e do Norte como uma unidade, o pequeno tamanho da 
população nativa possivelmente reduziu as possibilidades de diversificação 
biológica dos parasitas, conseqüentemente limitando os "desafios 
imunológicos" a serem enfrentados pelos grupos humanos que aqui 
habitavam. 

A população mundial vem gradualmente se unificando ao longo dos 
últimos séculos, de modo que, atualmente, forma uma série epidemiológica 
contínua. Salvo algumas exceções, somente as doenças dependentes de 
vetores para sua transmissão permanecem geograficamente restritas. Este 
processo de "globalização epidemiológica" só foi finalizado neste século, 
período que coincide com o contato definitivo de diversos grupos indígenas 
no Brasil1. No bojo da globalização, tanto ameríndios quanto patógenos 
tiveram que enfrentar novos desafios. Os parasitas autóctones do Novo 
Mundo passaram a "competir" com aqueles que vieram de outras partes; as 
populações nativas, por sua vez, tiveram que enfrentar uma grande 
variedade de patógenos introduzidos, aos quais não haviam sido expostas 
anteriormente. 

Doenças infecciosas nas Américas antes de 1492 

Há relatos históricos provenientes do México que sugerem que os 
ameríndios eram livres de doenças antes do contato (Anônimo, 1933). É de 
se questionar, no entanto, até que ponto estes relatos não foram impregna
dos por um sentimento nostálgico de um passado idealizado como "melhor". 
Evidências menos emotivas acerca da dinâmica epidemiológica na América 



pré-colombiana tendem a ser circunstanciais, mas são coerentes ao apontar 
para o fato de que as doenças infecciosas exerciam um papel relativamente 
limitado na vida dos ameríndios antes do contato. 

Estudos paleopatológicos realizados em remanescentes esqueletais de 
populações ameríndias revelaram evidências de infecções treponêmicas 
(Ortner et al., 1992) e tuberculose (Saio et a l , 1994) antes do século XVI. Não 
é claro, contudo, se a virulência destas infecções era comparável a da sífilis 
e da tuberculose como atualmente conhecemos. A evidenciação de anticor
pos treponêmicos em ossos humanos pré-colombianos reforça a certeza de 
que alguma forma de infecção treponêmica já ocorria nas Américas antes da 
chegada dos europeus. A sífilis propriamente dita foi detectada pela 
primeira vez na Europa, mais especificamente em Barcelona, que foi a cidade 
para onde retornaram os marinheiros de Colombo após a descoberta 
(Crosby, 1972). Esta coincidência sugere que a doença possa ter-se originado 
nas Américas. Quanto às populações indígenas contemporâneas, Lee et al. 
(1978) encontraram evidências sorológicas de infecção treponêmica entre os 
Kayapó, ainda que não tenha sido possível detectar patologias específicas 
que permitissem tentativas de isolamento da bactéria. Se a sífilis realmente 
originou-se no Novo Mundo, o quadro patológico que gerava era possivel
mente mais benigno até sua introdução na Europa, quando se tornou mais 
virulenta. No Velho Mundo, a sífilis causou uma grande epidemia denomi
nada "grande varíola" (great pox), em contraste com a varíola comum 
(smallpox). 

Os estudos paleopatológicos indicam que uma doença microbacteriana 
que acometia os ossos também ocorria na América pré-colombiana. Com 
base unicamente na avaliação das lesões ósseas não se pode afirmar que se 
tratava da mesma tuberculose que conhecemos no presente. Há uma 
dificuldade metodológica importante neste caso: a tuberculose dos dias 
atuais acomete principalmente os pulmões, um tecido geralmente não 
avaliado em pesquisas paleopatológicas devido à sua reduzida capacidade 
de preservação. Trabalhos recentes, como o de Saio et al. (1994), que 
empregaram técnicas da biologia molecular, têm gerado informações 
importantes. Estes autores reportaram o isolamento de fragmentos de DNA 
de Mycobacterium tuberculosis a partir de tecidos de uma múmia pré-
colombiana. Tal achado sugere que uma mesma espécie de bactéria tenha 
persistido no Velho e no Novo Mundo durante os milhares de anos 
de isolamento das populações ameríndias, quebrado no século XV, sem 
que tenham experimentado especiação e evoluído no sentido de causar 
doenças distintas. Deve-se mencionar, contudo, ao contrário do que afirmam 



Saio et al. (1994), que o teste empregado para identificação do DNA não é 
completamente específico para M. tuberculosis — a presença de M. bovis e M. 
simiae pode levar a resultados similares e estes organismos podem gerar 
quadros patológicos distintos no Velho e no Novo Mundo. Ou seja, com base 
nas evidências atualmente disponíveis, e mesmo com os recentes trabalhos 
paleopatológicos com ênfase em biologia molecular, não se pode afirmar que 
a espécie Mycobacterium tuberculosis, como conhecida atualmente, e não outra 
micobactéria menos patogênica, tenha sido o agente etiológico responsável 
pelas patologias ósseas observadas em coleções esqueletais procedentes de 
sítios arqueológicos pré-colombianos. 

Outros estudos paleoparasitológicos confirmam a presença de doenças 
parasitárias no período pré-colombiano a partir do achado de ovos de 
helmintos em amostras de fezes humanas dessecadas ou fossilizadas 
(Mendonça & Souza et al., neste volume; Anônimo, 1991). Uma vez que não 
apresentam o grau de especificidade parasita/hospedeiro de outros 
organismos, como os vírus, por exemplo, estes parasitas maiores resistiram 
melhor aos movimentos intercontinentais das populações humanas. Não está 
claro se os primeiros ameríndios trouxeram os parasitas consigo quando 
cruzaram o Estreito de Bering ou se se infectaram posteriormente através do 
contato com animais parasitados. De qualquer forma, as populações 
ameríndias eram parasitadas, dependendo da região, por cestódeos 
(Echinococcus granulosus), triquinas (Trichinella spiralis) e nematódeos (e.g., 
Enterobius vermicularis e Trichuris trichiura), dentre outras espécies. Os 
sintomas provocados pelo parasitismo exercido por estes helmintos depende, 
dentre outros fatores, da carga parasitária albergada pelo hospedeiro e da 
intensidade de infecção. Os níveis de exposição eram altos em determinados 
grupos que apresentavam elevadas densidades populacionais, como os 
Anasazi do sudoeste norte-americano e, talvez, entre os Marajoara. Dados 
coletados na década de 1970 indicaram que populações isoladas e 
relativamente pequenas, como os Kayapó, apresentavam altas taxas de 
infestação, ainda que aparentemente toleráveis (Black, dados inéditos). Na 
América do Norte, podem ter ocorrido casos agudos ocasionais de 
triquinoses em grupos que se alimentavam de carne de urso ou de porco-do-
mato insuficientemente cozidas (Maynard & Pauis, 1962). 

Com base em evidências teóricas, podemos afirmar que muitas infecções 
não devem ter existido na América pré-colombiana antes do surgimento das 
grandes civilizações, como aquelas que se desenvolveram na América 
Central e nos Andes (Black, 1966). Possivelmente não acometeram grupos 
indígenas da floresta amazônica, já que a reduzida população e a fragmen¬ 



tação espacial não permitiriam a persistência de patógenos cuja infecção 
produz imunidade duradoura. Mesmo nas duas grandes regiões menciona
das acima, onde o sarampo e a varíola poderiam ter se estabelecido em 
níveis endêmicos, relatos históricos indicam que pessoas de todas as idades 
foram inicialmente suscetíveis às epidemias que se seguiram ao contato com 
os europeus, o que não sugere exposição prévia (McNeill, 1972). 

Mais provavelmente, infecções virais de evolução aguda e epidêmica, 
como o sarampo e a varíola, surgiram no Velho Mundo em um passado 
relativamente recente. Assim, não poderiam ter sido introduzidas nas 
Américas pelos primeiros migrantes que vieram da Ásia milhares de anos 
atrás (McNeill, 1972; Black, s/d). O sarampo é provavelmente uma 
adaptação da peste bovina (rinderpest) que passou a acometer os seres 
humanos (Seshberadaran et a l , 1986). Já que o gado não foi domesticado no 
Novo Mundo, um processo similar de adaptação não teve chances de ocorrer 
aqui. A varíola humana possivelmente originou-se de primatas não-humanos 
também no Velho Mundo (Fenner et al., 1988). Já que os primatas do Velho 
Mundo são filogeneticamente mais próximos do Homo sapiens que das 
espécies de primatas do Novo Mundo, poucas são as chances das populações 
ameríndias terem se infectado a partir de macacos neotropicais. Uma linha 
de raciocínio similar pode ser seguida para excluir a possibilidade de 
ocorrência de uma série de outras doenças na América pré-colombiana. 

Poucas doenças originárias das Américas persistiram após a contato. 
Como já mencionado, a sífilis é a mais forte candidata à doença do Novo 
Mundo que proliferou em um contexto populacional mais amplo — a 
Europa. O HTLV-II, um análogo menos patogênico do HTLV-I, conhecido 
por causar a leucemia da célula Τ adulta e uma doença neurológica em 
determinadas partes do Velho Mundo, é endêmico em alguns grupos 
indígenas (Maloney et al., 1991). O HTLV-II possivelmente disseminou-se da 
América para outras regiões, tendo sido evidenciado em usuários de drogas 
injetáveis (Khabbaz et al., 1992; Varrúer et al., 1991). Hadler et al. (1991) 
recentemente sugeriram que o vírus da hepatite delta possa ter-se originado 
na Amazônia, visto que é nesta região onde vêm-se detectando as mais 
elevadas prevalências de positividade em nível mundial. O Plasmodium 
malarie ocorre, como o P. brasiliensis, em macacos neotropicais e pode 
também ser autóctone das Américas. Há ainda outras duas doenças que 
parecem restritas à América do Sul: a bartonelose ou verruga peruana 
(Parker, 1989) e a lobomicose ou doença de Jorge Lobo (Baruzzi et al., 1979). 
A possibilidade de expansão e distribuição geográfica destas duas doenças, 
assim como de algumas arboviroses, são limitadas pela necessidade de 



manutenção de um ciclo biológico envolvendo determinados insetos de 
ocorrência localizada. 

As doenças mencionadas anteriormente comprazem uma lista 
relativamente completa dos patógenos conhecidos como autóctones das 
Américas. Certamente, podem ter existido outros que não conseguiram 
sobreviver à transição. Contudo, a escassez daqueles que lograram persistir 
sugere que seu número sempre foi reduzido. 

Evolução biológica 

a) MlCROBIANA 

A competição entre hospedeiro e patógeno não é semelhante àquela 
travada entre dois lutadores de box; guarda maior proximidade com um 
duelo entre gladiadores romanos, onde um guerreiro fortemente armado 
(secutor) luta contra um outro de grande agilidade e capacidade de se 
esquivar dos ataques do inimigo (retarius). No contexto desta analogia, o ser 
humano assemelha-se ao secutor, tendo por barreiras, por exemplo, a 
proteção conferida pela pele, o ácido estomacal e mesmo a capacidade de 
remover manualmente parasitas da superfície corporal. Acima de tudo, 
encontra-se protegido pelos múltiplos escudos do sistema imunológico. Os 
patógenos, por sua vez, desempenham o papel do retarius, tendo a seu favor 
uma maior capacidade de adaptação a novas condições. Esta característica 
está associada a especificidades biológicas dos mesmos, sejam eles bactérias, 
vírus ou protozoários, relacionando-se à sua dinâmica reprodutiva. 

Nos seres vivos, a maioria das mutações ocorre devido a erros no 
processo de replicação do material genético, ou seja, do genoma. Muitas 
bactérias podem se reproduzir em uns poucos minutos. Estimar o tempo 
necessário para a replicação de um vírus é mais difícil, uma vez que eles não 
se reproduzem como entidades intactas, mas através do estabelecimento de 
"fábricas" intracelulares nas quais as primeiras crias servem como modelo 
para replicações posteriores. De todo modo, um ciclo intracelular inteiro, que 
inclui a produção de várias gerações de ácido nucléico (DNA e/ou RNA), 
completa-se em questão de horas. Os protozoários, por sua vez, mesmo 
demorando mais do que as bactérias e os vírus, reproduzem-se mais 
rapidamente que seus hospedeiros. Os termos "terça" e "quarta" para 
diferentes tipos de malária referem-se à duração dos ciclos do Plasmodium no 
organismo humano, isto é, intervalos de 48 e 72 horas, respectivamente. 



Os patógenos utilizam uma infinidade de estratégias para se adaptarem 
a seus hospedeiros. Por exemplo, o processo de replicação do RNA não 
somente ocorre com fidelidade menor do que a do DNA, como também não 
inclui verificação bioquímica posterior da seqüência replicada. Tais 
características aumentam muito a velocidade de mutação dos vírus RNA 2. 
Neste caso, a taxa de mutação é tão elevada que, se não cerceada, não 
haveria uma única linhagem consistente de vírus sequer. Na verdade, o 
vírus finda por ser controlado por. (a) a necessidade de reconhecimento de 
receptores específicos e relativamente constantes da superfície celular do 
hospedeiro; (b) a necessidade de produção de enzimas funcionais; (c) por 
outros requerimentos específicos relacionados à arquitetura da partícula 
viral. Do complexo processo de replicação resulta uma taxa líquida de 
evolução de cerca de 1% ao ano, que pode oscilar enormemente devido a 
características específicas do organismo em questão, sejam eles eucariotos ou 
procariotos. Muitos protozoários, por exemplo, possuem conjuntos múltiplos 
de genes permutáveis, substituíveis uns pelos outros, que mimetizam 
aceleradas taxas de mutação (Borst, 1988). Isto acontece inclusive com os 
tripanossomas (que inclui o Trypanosoma cruzi, causador da doença de 
Chagas), que podem vir a se revestir de sucessivas "capas" de proteínas, 
como também com várias outras espécies de protozoários. 

b) HUMANA 

A taxa de mudança genética nos seres humanos é bem menor que 
aquela dos parasitas. Isto não somente porque dispomos de melhores 
mecanismos de leitura e verificação do material genético, como também pela 
maior vagarosidade do processo de replicação do DNA. É interessante 
observar que, na nossa espécie, assim como em muitas outras, há diferenças 
marcantes entre as células reprodutivas. Neste sentido, enquanto o óvulo 
está sujeito a poucas replicações ao longo de um geração, o espermatozóide 
replica-se numa freqüência consideravelmente maior (Crow, 1994). Contudo, 
mesmo no caso do gameta masculino, o número de replicações é bem menor 
que aquele atingido pelos parasitas em um mesmo período de tempo. 

Muitas mutações distintas acumularam-se nos mais de 20.000 anos 
desde a separação das populações ameríndias do Velho Mundo. A maioria 
delas foi detectada em grupos isolados e em baixas freqüências, tendo sido 
denominadas por Neel (1978) como "polimorfismos privados". Como 
exemplo de mutação que excede 1% em alguns grupos tribais, pode-se citar 
o alelo CP*ACAY da ceruloplasmina, uma proteína que transporta cobre no 
sangue, cuja freqüência pode chegar a 4% em certas populações (Salzano & 



Callegari-Jacques, 1988). Até onde se sabe, nem este, ou qualquer outro 
"polimorfísmo privado" descrito para populações ameríndias, aumenta ou 
diminui a resistência a doenças infecciosas. 

Além da mutação, os seres humanos apresentam dois outros mecanis
mos potencialmente geradores de diversidade genética. 

O primeiro deles diz respeito ao processo de duplicação de genes. 
Tomemos um exemplo específico. A partir de um determinado gene do 
sistema de histocompatibilidade (HLA)3, conhecido como Classe 1, 
originaram-se três genes funcionais. Um determinado indivíduo pode chegar 
a albergar até seis diferentes variedades destes genes. Se, por um lado, isto 
aumenta proporcionalmente o número de peptídeos que podem ser 
reconhecidos como antígenos, por outro implica em custos significativos. 
Cada proteína, inclusive aquelas produzidas pelo próprio organismo 
humano, carrega sua formação própria de sítios antigênicos (i.e., epítopos) 
que devem ser apagados do repertório de respostas imunológicas do 
portador para evitar reações auto-imunes. É necessário manter um equilíbrio 
entre o número de epítopos que podem ser reconhecidos e o número que 
não pode, de modo a evitar a ocorrência destas reações. Embora os seres 
humanos tenham até seis possibilidades de genes Classe 1, há alguns deles 
que parecem não ser muito importantes, sendo considerados por alguns 
como vestigiais (Parham, 1989). 

O outro mecanismo através do qual diversidade pode ser gerada diz 
respeito à recombinação de segmentos de genes relacionados. Este é o 
mecanismo que leva a enorme diversidade no caso dos anticorpos. Ainda 
que para a maioria dos sistemas a capacidade deste mecanismo em gerar 
diversidade seja limitada, ele deve ser mencionado face à sua relevância no 
caso das populações ameríndias sul-americanas4. Este fato sugere que a 
pressão seletiva favorecendo o aumento de diversidade é forte e que até 
níveis limitados de "novidade" genética são benéficos nas circunstâncias 
atuais enfrentadas pelos ameríndios. 

Doenças introduzidas e as populações ameríndias 

A redução demográfica dos indígenas brasileiros não foi devida 
unicamente às doenças. Como lembrado por Newson (1991), a perseguição 
pelos comerciantes de escravos e invasores (Vidal, 1977) também contribuiu 
para a dizimação de muitos grupos. No entanto, é possível que as popu
lações indígenas pudessem ter melhor resistido a estas pressões se estives
sem melhor equipados imunologicamente. São muitos os relatos que dão 
conta de uma excessiva letalidade face às doenças epidêmicas já nos 



primeiros contatos (de Herrera y Tordesillas, 1720; Bridges, 1949; Ribeiro, 
1956). Os trabalhos de Baruzzi et al. (1982), Frikel (1963), Neel et al. (1970) 
e Nutels (1968) referem-se especificamente a situações de contato e 
epidemias que atingiram populações indígenas brasileiras neste século. 

a) O IMPACTO DAS DOENÇAS INTRODUZIDAS NA ESTRUTURA SOCIAL 

Quando o sarampo atingiu o Parque Indígena do Xingu em 1954, Noel 
Nutels (1968) registrou uma taxa de letalidade da ordem de 27% (Tabela 2). 
Em qualquer população, e particularmente entre aquelas mais carentes, o 
sarampo pode representar séria ameaça à vida, uma vez que atinge princi
palmente crianças pequenas, usualmente mal-nutridas e, portanto, mais 
suscetíveis a infecções secundárias. Contrariando este padrão epidemiológi¬ 
co, pessoas de todas as idades foram atingidas no Xingu5. Os dados de 
Nutels somam-se a uma longa lista de relatos que também atestam a alta 
letalidade pelo sarampo entre populações ameríndias (Black et al., 1971). 

Já em pleno curso da epidemia, quando Nutels chegou com uma 
pequena equipe médica, pouco pôde fazer, uma vez que não dispunha de 
vacinas. Ainda que possivelmente tenha distribuído aspirina para reduzir a 
febre, o que ele fez de mais importante foi garantir que todos os doentes 
tivessem acesso à água e a alimentos. Com estes cuidados, a letalidade 
reduziu-se em quase um terço. Significativo impacto de medidas assistenciais 
básicas foi também observado entre os Tiriyó do Suriname durante a 
epidemia de sarampo de 1971, assim como entre os Esquimós do Canadá em 
1952 (Peart & Nagler, 1954), os Yanomámi da Venezuela e os Waiwái da 
Guiana em 1968 (Neel et aL, 1970). A partir destes exemplos fica claro que 



a estrutura social indígena não foi capaz de prover cuidados básicos aos 
doentes, possivelmente porque muitos adoeceram ao mesmo tempo. Com 
base na experiência Yanomámi, James Neel apontou para o processo de 
ruptura social durante as epidemias como uma causa para a maior 
suscetibilidade dos ameríndios às doenças infecciosas. De fato, nos exemplos 
mencionados acima, é plausível que a ruptura tenha sido responsável por, 
pelo menos, metade dos óbitos. 

É importante frisar, contudo, que os 10% de letalidade que persistiram 
após a chegada da equipe de Nutels representa ainda um número cem vezes 
maior que aquele esperado em sociedades cosmopolitas em que indivíduos 
de todas as idades fossem atingidos. Ou seja, a ruptura social advinda da 
epidemia deve ter sido o fator mais importante para o número de mortes 
ocorridas no Alto Xingu. Contudo, explicações baseadas unicamente neste 
aspecto são insuficientes, uma vez que, mesmo passada a etapa mais 
drástica, os níveis de mortalidade ainda mantiveram-se relativamente 
elevados. Além disso, a ruptura social não pode ter sido o fator principal de 
mortalidade em epidemias subseqüentes da mesma doença, uma vez que já 
haveria um grupo de pessoas imunes que poderia garantir a manutenção 
dos serviços gerais da aldeia. Epidemias de sarampo e varíola que atingiram 
o Equador mais ou menos uma vez a cada geração ao longo dos séculos XVI 
e XVII foram sempre responsáveis por excessiva letalidade (Newson, 1991) 

b) DEBILIDADES GENÉTICAS ESPECÍFICAS Ε AS DOENÇAS INTRODUZIDAS 

Layrisse, Salzano, Neel, este autor e muitos outros procuraram 
intensamente por evidências de especificidades genéticas das populações 
ameríndias que pudessem explicar a mortalidade diferencial face às 
epidemias. A maioria dos resultados destas pesquisas pode ser encontrada 



em Black et al. (1991), Layrisse et al. (1991) e Salzano & Callegari-Jacques 
(1988). Pode-se antecipar que não foram identificados fatores genéticos 
específicos que comprovem a hipótese de maior suscetibilidade biológica dos 
ameríndios à infecção. Todos os genes que os ameríndios carregam em um 
nível polimórfico, ou seja, com uma freqüência superior a 1%, já eram bem 
conhecidos a partir de pesquisas realizadas em populações do Velho Mundo. 
Não há, portanto, evidências de que os ameríndios tenham um número 
incomum de genes "imperfeitos" que os poderia deixar mais vulneráveis ao 
ataque de microrganismos. 

O sistema de histocompatibilidade (HLA) tem sido de especial interesse 
para este autor. Uma vez que alguns dos genes do sistema HLA ainda mal 
conhecidos poderiam ser a chave para explicar uma maior suscetibilidade 
dos ameríndios, tentou-se correlacionar a presença de haplótipos específicos 
com a intensidade de febre produzida após a administração de vacina anti-
sarampo. Os resultados não apontaram para um padrão de associação 
consistente (Black et al., s/d). Estudos mais abrangentes indicaram que a 
reação imunológica de populações ameríndias não difere daquela de 
populações caucasóides ao se comparar, por exemplo, a intensidade de 
artrite após a administração de vacina anti-rubéola ou a quantidade de 
anticorpos após vacinação contra sarampo (Tabela 4), rubeola (Tabela 5), 
pneumococo (Tabela 6) e meningococo. Ou seja, não foram encontradas 
evidências de que as reações mais graves ou as respostas imunológicas mais 
fracas pudessem estar associadas, nos ameríndios, à presença ou à ausência 
de traços genéticos específicos. 





Se não parece faltar aos ameríndios genes que lhes confiram capacidade 
de resposta imunológica, por outro lado é certo que não dispõem de outros 
que possibilitam resistência a doenças específicas. Há genes ausentes nos 
ameríndios, assim como em outras populações (e.g., aquelas dos países 
nórdicos), contudo presentes em diversas populações de origem africana e 
sul-asiática, que conferem resistência à malária. Praticamente nenhuma 
população conseguiu sobreviver em regiões tropicais úmidas sem estes 
genes, e as de origem africana estão entre as que mais evoluíram neste 
sentido. O gene da anemia falciforme, por exemplo, é bem conhecido por 
sua capacidade de conferir resistência à infecção pelo Plasmodium falciparum 
nos indivíduos heterozigotos. Outro exemplo ilustrativo é o da perda da 
proteína Duffy, situada nas hemácias, no caso das populações nativas do sul 
do Saara. Tal perda implicou na remoção do receptor do Plasmodium vivax, 
resultando na eliminação do parasita na região. Outras hemoglobinopatias, 
a deficiência da glicose-6-fosfato e a talassemia são distribuídas em toda a 
Ásia Tropical, sendo a última também encontrada na Nova Guiné. Ainda 
que cada um destes traços genéticos imponha uma considerável sobrecarga 
aos seus portadores, possivelmente não são eliminados devido à resistência 
que oferecem à malária. 

O impacto da malária deve ter sido significativo nas populações dos 
deltas dos grandes rios sul-americanos, como na região do Marajó (Roose
velt, 1988) e dos Guayas, no Equador (Newson, 1993). Ainda que não 
disponhamos de dados históricos confiáveis, é possível que epidemias de 
malária tenham assolado estas regiões. A falta de resistência genética pode 
ser aventada como uma das possíveis explicações para o desaparecimento 
das sociedades de alta densidade demográfica que habitavam estas regiões, 
assim como para o declínio de grupos nativos de outras áreas dos trópicos 
úmidos6. 

Homogeneidade biológica das populações ameríndias 

a) POLIMORFISMOS 

Embora os ameríndios tenham pouquíssimos genes que lhes sejam 
únicos, o que também ocorre com os aborigines australianos, os melanésios, 
os polinésios e os San da Africa do Sul, distinguem-se geneticamente das 
populações do Velho Mundo por uma restrita diversidade. Há razões para 
crer que, comparado à diversidade genética observada no presente, o pool 
genético das populações asiáticas era menos diverso quando os ameríndios 



delas divergiram milhares de anos atrás (Bhatia et al., s/d). Acrescido a isto, 
devido ao tamanho e composição dos bandos migrantes que primeiramente 
adentraram o Novo Mundo, apenas uma parcela da diversidade genética 
original manteve-se após os diversos 'estrangulamentos' populacionais 
(bottleneck effect) que os ameríndios experimentaram em seu trajeto até a 
América do Sul, no qual se inclui a passagem pelo Estreito de Bering. Neste 
sentido, é interessante observar que o pool genético dos indígenas sul-
americanos é ainda mais restrito que aquele dos indígenas norte-americanos. 
Por exemplo, a maioria das populações humanas apresenta polimorfismo no 
locus ABO; os indígenas sul-americanos, por sua vez, apresentam somente 
o alelo "O". Salzano & Callegari-Jacques (1988) listaram 16 alelos geralmente 
presentes em outras populações, porém ausentes nos indígenas sul-
americanos. 

Não há uma relação direta entre a maioria dos sistemas bialélicos 
listados por Salzano & Callegari-Jacques (1988) e a resistência a doenças 
infecciosas. Não resta dúvida, contudo, quanto à associação entre os sistemas 
Gm e HLA e a capacidade de resistência a infecções. O sistema Gm é 
responsável pela identificação de uma parcela do grau de diversidade das 
imunoglobulinas, que são proteínas que atuam como anticorpos. Enquanto 
a maioria das populações apresentam seis ou mais haplótipos do sistema Gm 
em freqüências superiores a 1%, os ameríndios têm somente dois (Tabela 7). 
Há também o caso de alguns grupos indígenas brasileiros em que parece 
haver um haplótipo defeituoso (Black et al., 1991) e o de várias tribos que 
apresentam baixas freqüências de certos haplótipos possivelmente introduzi
dos através de miscigenação com populações não-indígenas. É bem verdade 
que os dois haplótipos que as populações ameríndias usualmente possuem, 
ambos comuns também no Velho Mundo, conferem uma proteção imunoló¬ 
gica satisfatória em nível individual. Contudo, o mesmo não se pode dizer 
em nível populacional — um patógeno tem maiores chances de proliferação 
em uma população biologicamente homogênea do que em outra mais 
heterogênea, onde se faz necessário uma constante adaptação aos diversos 
mecanismos de defesa dos hospedeiros. 

A comparação entre as características do sistema HLA dos indígenas 
sul-americanos com o de populações asiáticas ajuda-nos a compreender 
ainda com mais clareza a questão da homogeneidade. Enquanto os 
ameríndios têm somente 16 alelos conhecidos nos três loci Classe 1, o 
número cresce para 62 nas populações asiáticas, considerando-se um grau 
similar de subdivisão antigênica (Teresaki, 1980). Os antígenos HLA 
determinam a habilidade de reconhecer peptídeos alheios ao organismo. 



capturando-os e apresentando-os aos linfócitos Τ. Cada t ipo de HLA tem a 
capacidade de reconhecer um certo grupo de peptídeos, usualmente de 
pequeno tamanho. As estimativas de Jardesky et al. (1991) indicam que um 
dado tipo de HLA pode ser capaz de reconhecer um milhão de diferentes 
seqüências de aminoácidos. Assim, no máximo, o organismo de uma dado 
indivíduo é capaz de reconhecer apenas uma pequena quantidade de 
peptídeos face à diversidade existente. Como mencionado acima, em nível 

individual não há diferença na capacidade de resposta entre ameríndios e 
indivíduos de outras populações. Um quadro diferente configura-se no plano 
coletivo: devido à homogeneidade biológica, a diversidade do sistema HLA 
das populações indígenas sul-americanas confere uma capacidade de 
reconhecimento antigênico — em nível populacional — quatro vezes inferior 
àquela das populações asiáticas. 

Além da limitada heterogeneidade genética dos indígenas sul-america
nos, verifica-se em grupos específicos a ausência de certos alelos usualmente 
presentes no pool genético total da população ameríndia. No caso dos grupos 



sul-americanos, a diferenciação biológica intertribal tende a ser 
particularmente influenciada pela prática da endogamia. Os grupos nativos 
da Nova Guiné, por exemplo, apresentam uma diversidade lingüística 
similar àquela dos grupos sul-americanos, assim como um número similar 
de alelos. Contudo, devido à prática da exogamia, através da qual são 
usualmente escolhidos cônjuges de outros grupos lingüísticos, as diferenças 
genéticas intertribais são limitadas (Long et al., 1986). Nos grupos indígenas, 
os parceiros são freqüentemente escolhidos dentro das próprias tribos, o que, 
na prática, implica que os cônjuges são biologicamente aparentados. Por 
exemplo, entre os Karitiána de Rondônia, coletamos uma genealogia bastante 
incomum7, a partir da qual ficou evidenciada que todas as 64 crianças 
analisadas descendiam, por linhas múltiplas, de um mesmo homem. Em um 
caso como este, não há como escolher um parceiro com o qual não se seja 
aparentado biologicamente. Mesmo que, socialmente, indivíduos não 
apresentem qualquer grau de parentesco, freqüentemente possuem as 
mesmas seqüências de DNA (Kidd et al., 1992). Obviamente que o grau de 
homogeneidade biológica, assim como sua inter-relação com a capacidade 
de resposta imunológica, não pode ser percebido a partir da análise de 
indivíduos específicos. É preciso levar em conta a população como uma 
unidade para que isto fique evidente. 

b) ADAPTAÇÃO DOS PATÓGENOS A UMA POPULAÇÃO HOMOGÊNEA DE 

HOSPEDEIROS 

O limitado repertório genético dos ameríndios significa que os 
indivíduos tendem a ser mais homozigóticos, potencialmente respondendo 
a um espectro menor de antígenos se comparado a populações do Velho 
Mundo. Isto parece trazer alguma desvantagem seletiva do ponto de vista 
biológico (Black & Salzano, 1981). As conseqüências advindas da restrição 
nos níveis de polimorfismo são particularmente importantes quando a 
mutabilidade dos patógenos é levada em consideração. O processo de 
replicação dos vírus RNA está associado, como vimos anteriormente, a um 
considerável potencial mutacional. Uma das conseqüências do alto grau de 
mutabilidade é a possibilidade de seleção de cepas menos facilmente 
reconhecíveis pelo hospedeiro ao longo do tempo. Felizmente, mesmo nas 
novas variantes resistentes, há a persistência de seqüências antigênicas 
menores reconhecíveis pelo sistema imunológico do hospedeiro acometido, 
o que pode garantir a sua sobrevivência quando de uma infecção por este 
agente etiológico específico. A tendência é que as novas variantes sejam 



gradualmente menos facilmente reconhecíveis pelo hospedeiro. Considere
mos o que acontece quando variantes — previamente expostas a uma 
população geneticamente relativamente diversa no tocante ao sistema HLA, 
por exemplo — são introduzidas em uma nova população de hospedeiros 
com um repertório de respostas imunológicas mais reduzido. Uma vez que 
aqueles epítopos mais facilmente reconhecíveis já foram eliminados pela 
exposição preliminar a uma diversidade de haplótipos maior, a infecção 
prosseguirá de maneira incontrolável, não raro ocasionando a morte do 
hospedeiro8. 

A situação acima descrita é exemplificável com dados epidemiológicos 
e imunológicos sobre o sarampo no Senegal Garenne & Aaby (1990) 
descobriram que o índice de mortalidade de irmãos (vivendo em uma 
mesma residência e infectados consecutivamente) devido à virose era quase 
quatro vezes maior do que o índice para uma outra criança qualquer da 
mesma cidade. Além disso, os autores notaram um aumento nos níveis de 
mortalidade com o grau de parentesco biológico; meio-irmãos e primos 
consangüíneos apresentaram valores situados entre os extremos menciona
dos acima. Uma explicação plausível seria de que a oportunidade de 
infecção e a dose de inóculo teriam sido maior naqueles indivíduos vivendo 
sob o mesmo teto. No entanto, estudos experimentais com uma linhagem de 
vírus parcialmente atenuada indicaram que a gravidade da doença não está 
estreitamente ligada à quantidade do inóculo (McCrumb et al., 1963). A 
resposta possivelmente reside nas características genéticas dos hospedeiros, 
conforme modelo já explicitado9. 

c) INTER-RELAÇÃO ENTRE HOMOGENEIDADE Ε SUSCETIBILIDADE 

A capacidade de produzir respostas imunes defensivas pode ser 
caracterizada como dominante do ponto de vista genético. A falta de um 
alelo específico resulta em maior suscetibilidade, de modo que, quanto mais 
alelos uma população dispor, mais amplo será seu sistema de defesa. 
Suscetibilidade como traço dominante pode ocorrer quando o patógeno imita 
epítopos dos antígenos HLA ou quando a presença de um antígeno na 
molécula HLA leva a doenças autoimunes, tais como a espondiloidose 
(Prendergast et al., 1984) e o diabetes juvenil (Nepom, 1990). É factível 
argumentar que uma população com mais antígenos teria aumentada sua 
suscetibilidade de desenvolver certas doenças com características auto
imunes. 



Um aumento de suscetibilidade é parciamente compensado no caso de 
doenças infecciosas, em virtude do que Wills (1991) denominou "imunidade 
genética do rebanho" (genetic herd immunity). Se os patógenos procuram se 
adaptar visando levar vantagem da ocorrência de lacunas no sistema 
imunológico (resultantes da necessidade de não-reconhecimento dos epítopos 
das proteínas do sistema HLA), quanto maior a diversidade de antígenos, 
quanto menor será o número de hospedeiros aos quais um deteiminado 
patógeno poderá se adaptar. A circulação de um patógeno pode ser 
suprimida se a população adquire imunidade. Em outras palavras, a 
diversidade antigênica pode ser vantajosa para uma população, sejam seus 
efeitos dominantes ou recessivos. 

Poderíamos questionar porque os ameríndios têm tão poucos alelos 
HLA, se uma quantidade maior seria tão valiosa face às atuais condições 
epidemiológicas. O efeito gargalo associado às migrações a partir da Ásia 
milhares de anos atrás não constitui uma resposta adequada10. Qualquer 
que seja a causa da pronunciada homogeneidade biológica dos indígenas 
brasileiros, tal condição não se mostra adequada para o enfrentamento das 
condições epidemiológicas atuais. Isto reforça a hipótese expressa anterior
mente neste trabalho de que a situação pré-colombiana foi marcada por 
muito menos doenças do que o observado nos dias de hoje. 

CONCLUSÕES 

Os dados disponíveis apontam para uma tendência de aumento 
populacional de vários grupos indígenas. Não é possível que este ressurgi
mento deva-se a um aumento de resistência imunológica associada a 
aspectos genéticos11. Na verdade, o crescimento tem coincidido com os 
esforços de instituições governamentais e não-governamentais, visando a 
vacinação e implementação de outras medidas de saúde básicas, ao mesmo 
tempo em que prossegue o programa de demarcação dos territórios 
indígenas. Se, por um lado, estes esforços tiveram algum resultado positivo 
para a sobrevivência das populações indígenas, por outro há sempre o risco 
de introdução e disseminação de novos patógenos à medida que elas vão 
sendo expostas a novos segmentos da sociedade nacional. Um maior 
contingente populacional vem também associado à possibilidade de 
melhores condições para a persistência de uma gama maior de patógenos 
(Black, 1966). Além disso, se as populações indígenas são realmente mais 
suscetíveis às doenças devido a sua composição biológica, o impacto em 



potencial das medidas de assistência primária à saúde pode ser inferior ao 
esperado. 

O processo de miscigenação observado em certas regiões do Brasil está 
certamente influenciando a diversidade biológica de diversos grupos 
indígenas12. Os dados mencionados ao longo deste trabalho dizem respeito 
a populações indígenas pouco miscigenadas. Os estudos em genética 
populacional realizados no Brasil indicam que o grau de miscigenação, tanto 
de populações indígenas como não-indígenas, é bastante superior ao que as 
investigações com grupos indígenas amazônicos recém-contatados sugere. 
A presença, ainda que em baixas freqüências, de haplótipos Gm característi
cos de populações do Velho Mundo em grupos localizados em regiões 
remotas e isoladas da Amazônia, aponta para tal Ainda que não disponha¬ 
mos de dados conclusivos, é possível que a miscigenação possa estar 
influindo positivamente sobre a capacidade de resposta imunológica das 
populações indígenas13. Este pode ser o caso dos Kayapó, um dos grupos 
indígenas que vem crescendo mais rapidamente e que apresenta um dos 
pools genéticos mais heterogêneos entre as populações ameríndias (Black et 
al., 1991; Callegari-Jacques et al., s/d). A diversidade genética dos Kayapó 
deve estar associada à ocorrência de casamentos com mulheres de outras 
tribos capturadas em guerras. 

Em conclusão, há evidências imunológicas e genéticas de que a 
homogeneidade biológica das populações indígenas brasileiras exerce uma 
influência negativa sobre sua capacidade de responder às doenças introduzi
das após o contato. Fazem-se necessárias, contudo, mais pesquisas para 
esclarecer definitivamente as verdadeiras razões, tanto de ordem socio-
cultural como biológicas, da alta letalidade observada nos grupos indígenas 
frente às epidemias. 

NOTAS 

1. Ao longo das últimas décadas, têm sido realizados esforços paia estudar os efeitos biológicos da integração 
dos grupos indígenas às sociedades-estado ocidentais lançando-se ma~o de metodologias modernas. Vide 
Salzano & Callegari-Jacques (1988) para uma revisão sobre os estudos em biologia humana de populações 
indígenas sul-americanas. 
2. Por exemplo, os poliovírus, cujo genoma é composto por RNA, chegam a gerar, em um dado ciclo celular, 
uma mutação para cada 10.000 bases replicadas (Steinhauer & Holland, 1987). Já que os poliovírus podem 
produzir até 1.000.000.000 de partículas virais no curso da infecção de um único hospedeiro, pode-se imaginar 
o número de mutantes resultantes do processo. 

3. O sistema HLA (ou "human leucocyte antigens") é responsável pela codificação dos antígenos situados na 
superfície de células nucleadas. É de grande importância nos procedimentos de transplante de órgãos, uma 
vez que a rejeição pode ser devida à incompatibilidade entre antígenos do doador e do receptor. 
4. As tribos nas quais tal mecanismo foi observado (e.g.. Guarani, Kaingáng e Waoraní), como as demais tribos 
sul-americanas, apresentam um diversidade reduzida de alelos Classe 1 do sistema HLA (Bellich et ai., 1992; 



Watkins et al., 1992). A diversidade gerada a partir da recombinação pode ser particularmente importante em 
tais situações, mais do que no caso de populações cosmopolitas e altamente polimórficas. 
5. Assim como em outras doenças infecciosas, o estado nutridonal está usualmente associado à gravidade do 
quadro clinico do sarampo. Se por um lado nâo se pode afirmar que, por ocasif o da epidemia, a população 
xinguana estivesse globalmente em bom estado nutricional, é pouco provável que a maioria estivesse sofrendo 
de deficiências protéicas, calóricas e/ou de vitamina A, este último o mais importante fator ligado ao sarampo 
(Hussey & Klein, 1990). 
6. Estudos mais recentes sobre o sistema HLA sugerem que as populações ameríndias podem apresentar um 
conjunto de características genéticas que lhes conferem alguma proteção à malária. Um exemplo diz respeito 
ás elevadas freqüências dos haplótipos A31 e DRBZ Hill et al. (1991) relataram que, em Kinshasa, África, estes 
traços específicos (o último quando associado ao DQB1) sáo encontrados com menor freqüência em crianças 
com malária aguda do que na população em geral. O A31 ocorre na freqüência de 0,45 a 0,50 em várias tribos 
brasileiras, atingindo um valor médio de 0,29 para a totalidade dos grupos estudados (Black et al., 1991). Já 
o DRB2 chega a 0,39 entre os Warao (Layrisse et al., 1991). Estas freqüências slo bastante superiores àquelas 
que Hill e colaboradores encontraram em seus controles. É possível que as altas freqüências descritas para as 
populações indígenas resultem de um processo de seleção iniciado a partir da introdução da malária na 
América do Sul. Esta questão precisa, contudo, ser melhor elucidada. Isto porque as seqüências específicas dos 
alelos encontrados nas populações indígenas sul-americanas nflo foram determinadas e náo se tem certeza se 
estão associadas ao mesmo efeito descrito por Hill et al. (1991). 
7. Os dados genealógicos foram coletados por Alan Vogel, do "Summer Institute of Linguistics" (SIL). 
8 .0 efeito do número de variantes em uma população é bastante ampliado pelo fato de diferentes loci estarem 
envolvidos, e a chance de que dois deles difiram em dois hospedeiros sucessivos ser o produto das diferenças 
em cada locus (Black, 1993). 
9. Um outro exemplo mais específico e menos trágico deste tipo de mutabilidade de patógenos foi descrito 
por Campos-Lima et al. (1993). Ao sul do Saara, o vírus Epstein-Barr (EBV), agente etiológico da mononudeose 
infecciosa e do linfoma de Burkitt, geralmente possui um epítopo que é efetivamente reconheddo pelo alelo 
A-ll. Este a leio apresenta-se em uma baixa freqüência (ie, 0,004) na população de Kinshasa, Zaire, onde o 
estudo foi feito pela primeira vez. Este epltopo parece ter uma relativa importância, já que foi retido na cepa 
dominante do vírus que circula na região. Já nas terras baixas da Nova Guiné, por outro lado, o A-ll ocorre 
com a extraordinária freqüência de 0,615 (Crane et al., 1985). Nesta região, o EBV modificou o epltopo para 
escapar da atividade imunológica conferida por este potente marcador. Com estes precedentes não surpreende 
que os ameríndios sejam táo suscetíveis à infecção pelo EBV. 
10. Kidd et al. (1992), por exemplo, demonstraram que há ampla variação em seqüências de DNA não expres
sas no genoma de populações ameríndias (cf. também Parhan, 1989). 
11. É pouco provável que o aumento populadonal dos diversos grupos esteja assodado à geração de uma real 
diversidade genética. Ainda que a ocorrência de recombinaçao entre os alelos existentes possa ter ajudado, 
seu impacto deve ter sido limitado. Isto porque cada um dos alelos do complexo HLA diferem dos demais 
em muitos aminoácidos e aqueles que têm uma vantagem seletiva, evidenciada por uma ocorrência em alta 
frequência, náo poderiam ter sido gerados a partir de poucas mutações. A ocorrência de análogos próximos 
a vários alelos HLA humanos em primatas nio-humanos sugere uma longa história evolutiva, da ordem de 
milhões de anos. Estas seqüências sobreviveram ao processo de especiaçáo desde o ancestral antropóide, 
passando pelo Australopithecus e Pitheranthropus, até o Homo. A geração por mutação de novos alelos do 
sistema HLA é um processo complexo demais para ocorrer na população residual ameríndia em um curto 
espaço de tempo. 
12. O inverso também é verdadeiro, isto é, a presença de características genéticas dos indígenas entre os não-
indígenas. Santos et al. (1987), por exemplo, concluíram que 25% da composição genética de populações 
caboclas da Amazônia deve-se ao componente indígena. A região dos Andes e a América Central são duas 
outras áreas das Américas onde são elevados os níveis de miscigenação biológica, com um forte componente 
indígena. 
13. Há uma importante exceção à hipótese da sobrevivência preferencial de grupos geneticamente miscige¬ 
nados na América do Norte — populações indígenas predominantemente nlo misdgenadas sobreviveram no 
sudoeste norte-americano. Lá, a população nativa é composta por dois grupos étnicos distintos — os Proto-
Ameríndios e os Nadenè. 
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