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1) 18/12/97 - 15/02/98 Estadia em Manaus (Coordenador) 

- escrever resumo proposta Projeto SECOY A 98/99 para Terre des Hommes 

- elaborar e enviar relatório de atividades para as entidades financiadoras europeas 

- elaborar relatório de atividades para Funai 

- fazer compras de materiais com subsidias da MSF Holanda e elaborar relatório financeiro final para 
aquela entidade 

- elaborar e enviar relatório financeiro Projeto 97 para as entidades financiadoras europeas 

- realizar compras e organizar o transporte das mesmas para St.Izabel 

- elaborar proposta convenio Funai-SECOYA para contratação de professionais de saúde 
-> tratava-se de adaptar o antigo convenio DIA-FUNAI a realidade e as necessidades das áreas 
indígenas do medio Rio Negro (Barcelos/Stlzabel) 
-> foram realizados varias reuniões entre membros da SECOY A e o administrador da Funai em 
Manaus 

- organizar e participar na pequena assembleia extraordinário da SECOY A em Manaus 
-> foi relatado atual situação na aréa do Rio Marauia e do Projeto 
-> foi apresentado a proposta da continuação do Projeto 98/99 
-> foi discutido. aprovado e encaminhado a proposta convenio FUNAI - SECOY A 
Obs.: O contéudo da proposta é a contratação de 4 atendentes de enfermagem e 2 agentes de saúde 
Yanomami (Rio Marauia/Padauari) para o atendimento de saúde e acompanhamento de pacientes 
Yanomami em St.Izabel (Hospital)/Rio Marauia, Barcelos e Rio Padauari. convenio gerenciado, 
controlado e acompanbado pela SECOY A, e financiado pela FUNAI 

- resolver assuntos administrativos em relação ao Projeto SECOY A 98/99 
-> foi contratado uma contadora de Manaus para assessorar os movimentos financeiros da Associacão, 
para cumprir os direitos trabalhistas da equipe e para elaborar e adaptar prestação de conta as exígencías 
da Receita Federal Brasileira (RSSO/mensal) 

--> realzar varios encontros com a contadora para definir o metodo do nosso trabalho 
de contabilidade para a Receita Federal e para as entidades financiadoras europeas 

--> solicitar e receber subsidio para Projeto, enviado por Terre des Honunes 
-> junto com tecn.de informatica, ajeitar/elaborar programa de contabilidade e os demais programas 
do novo computador da SECOY A em Barcelos 

- participar junto com Silvio Cavuscens (assessor Projeto) num encontro com o Sr.Pedro Gonzales, 
coordenador géral para America Latina da UNAIS (Inglaterra), e a Sra.Luiza, coordenadora local UNAIS 
(Manaus) 
-> foi discutido e aprovado a proposta e as condições da participação e trabalho do enfermeiro Wilko 
na SECOY A e no Projeto Y anomami do Rio Marauia 
-> a UNAIS assume o financiamento do seguro social e do voõ Europa • Manaus - Europa do 
enfemeiro, como também se encarrega de organizar o visto de trabalho, os documentos da COREM e da 
autorização da Funai em Brasilia. 
--> a SECOY A assume o pagamento do saJário mensal do enfermeiro Wilko 

- realizar visitas no centro Cardoso Fonte, Cimi e FNS 

- realizar varios encontros com Sílvio Cawscens 
.•···. 

- solicitar e receber prorrogação carteira COREM e autorização FUNAI 

- participar numa reunião na FNS para discutir cronograma de trabalho FNS I ONG's / OG's 



2 

- ajudar na elaboração e distribuição do relatório do encontro Comissão Permanente Rio Marauia. 
realizado em nov. 97 em St.Izabel 

- realizar acompanhamento de um pacientes Y anomami do Rio Marauia no Hospital (pronto socorro) em 
Manaus · 
---> paciente sofreu accidente de espingada durante a caça (fratura do fémur, causada pela bala) 

-> organizar transferencia do paciente para um Hospital com melhores condições chirurgicos e 
gerais 

- acompanhamento dos acontecimentos na área através contactos na radiofonia 
--> em dez.97 I jan.98 viagem de uma equipe FNS para as Malocas Pohoro, Xamatá. Ixima e Pukima 

--> realizar termo-nebulização 
-> em jan.98 outra viagem FNS para realizar burrifação na área devido alto índice de Malária, 
principalmente nas Malocas Pohoro e Pukima 

2) 16/02 - 23/02/98 Viagem e estadia em Barcelos (coordenador) 

- instalar escritório e equipamentos 

- treinar equipe administrativa Secoya (João Silverio Dias e Dona Gerlinda) na utilização do computador 
e da software instalada 

- prestar conta (financeira) ao Presidente e a Secretária da SECOY A (João Silverio Dias e Dona Gerlinda) 

- acompanhamento das atividades na área através radiofonia 

3) 23/02 - 24/02/98 Viagem e estadia em St.Iz.tbel (coordenador) 

- solicitar e receber diversos remedios do Hospital de St.Izabel 

- conversar com novo director da Missão de St.Izabel - Pe.Francois - sobre situação na área 
Obs.: Um padre novo. amazonense,quasi sem experiencia com povos indígenas, mas com bastantes 
contactos com politicos do estado (até com gouvemador). Ele não se mostra informado sobre os trabalhos 
realizados no passado em relação ao Rio Marauia e sobre as diversas entidades e pessoas que atuam 
naquela área. 
-> ele me informa sobre uma equipe da TV Globo, que naqueles dias estava fazendo uma reportagem 
na área sem autorização da Funai 
Obs.: Esta equipe recebeu apoio logístico da Missão Salesiana, e o objetivo era de filmar a situação na 
Missão do Pohoro com o problema da epedemia de Malaria. Pe.Francois me explica que não teria sido a 
Missão que tinha chamado esta equipe !?. 
O pessoal da Globo chegaram a ver sómente a comunidade dei Ixíma, pois foram mandado embora pela 
Funai de Barcelos/Manaus através radiofonia. devido a falta de um documento de autorização da Funai 
em Brasília. Eles dormiram no Posto do Ixíma e voltaram no dia seguinte para St.Izabel a confusão 
que ia acontecer em consequencia desta viagem do pessoal da TV Globo já estava programada ! ! ! 

- conversa com Joabe (director FNS Stlzabel) 
-> recebo material para ex.Malaria e medicamentos aetí-maíarícos, 
~ Ultimamente não estavam faltando os medicamentos and-maíaricos basicos, a excepto de 
Metloquina - um medicamento caro, mas muito eficaz e pratico (dose unica) no tratamento da Malária 
Falcipamm. 
Rehemos este medicamento em março 98, através de uma doação generosa do Dr.Jaques 
Schih!!mecL~ .ia Suica, um grande amigo e colaborador importante do Prok-tó deli~.? o inicio em 91 
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4) 25/02 - 28/02/98 Viagem St.Izabel - Pukima (Coordenador) 

- devido ao verão e a falta de juva nos ultimos 5 meses. o rio estava muito seco 
-> eu, Galdino e Edimar gastamos 4 dias para chegar na Maloca Puláma 
-> paradas nas comunidades Bicho Mirim, Irapajé, Missão Marauia. Ixima 

5) 28/02/98 - 06/04/98 Estadia na Maloca Pukima (Coordenador) 

- dia 02/03/98 auxiliar de enfermagem Crispinho volta com Galdino para St.Izabel para passar os seus 
dias de folga 
-> na área de saúde ele trabalha bem, faz 2 a 3 voltas por dia no Xaponc para observar pacientes, ou 
seja para administrar tratamentos - em geral, ele está desposto para qualquer serviço que a gente está 
pedindo dele - os Pukimabieteri gostam dele. 
-> ele mostra ainda deficiencias na manutenção e limpeza do Posto - estamos trabalhando para corrigir 
este defeito. 

Durante a estadia do Crispinho no Pukima no periodo de 11/12197 a 28/02/98 foram realizados as 
seguintes atividades/atendimentos de saúde: 

- Atendimento de saúde em géral: 2021 
- Tratamentos anti-verminose: 85 
- Tratamentos anti-ameba: 11 
- Tratamentos com antibioticos: 17 
->IRA: 14 
-> Infecção urinária: 1 
-> Infecção ouvido: 1 
-> susp.lnfecção uterina: 1 

- Exames Malária: 238 
-> negativos: 109 
-> post. Vivax: 90 
-> posit.Falciparum: 39 

- Tratamentos Falciparum: 30 
- Tratamentos Vivax: 64 

- Viagems realizados: 
• 16/01/98 Pukima - Missão - Pukima / transporte de alimentos. gasolina etc 
• 18/01/98 Pukima-Ixima-Missão-Pukima/ remoção/atendimento emergencial Ixima- Missão Marauia 

(acidente de espingada) - da Missão o paciente é levado até as cachoeiras pelo pessoal da Missão. e 
em seguida entregado aos práticos da Secoya para remoção final até Hospital St.Izabel. 

• 07 /02/98 Pukima-Missão-Pukima / remoção de um paciente Pukima -Missão Marauia - de la o 
paciente é removido pelos práticos da SECOY A até St.Izabel 

• 20/02/98 Pukima-Missão-Pukima I receber (vindo de St.Izabel) e transportar paciente com alta da 
Missão Marauia até o Pukima 

• 28/02/98 Pukima-Ixima - Pukima / auxiliar transporte materiais 

- Sr.Arnaldo (FUNAI) está no Posto Kona (desde inicio de dez.97), cuidando do atendimento de saúde 
-> ele recebe apoio logístico, alimentação etc. pelo Projeto SECOY A 

- devido ao verão forte, e assim. a seca prolon~da. morreram grandes partes das plantações dos 
Pukímabieteri, como também dos demais comunidades Yanomami nos estados de Amazonas e Roraima 
-> deu para perceber que estava começando de faltar bananas e macaxeira no cardapio diario dos 
Yanomami - mas não houve falta de carne e peixe 
-> a falta de alimentos durante o inverno, ou seja durante os proximos meses. estava programado, caso 
os Y anomami permanecerem morando nos seus Xaponos de maneira assentuada. 
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- dia 03/03/98 o Jornal Nacional da TVGlobo publica reportagem realizado em fev.98 sobre o Rio 
Marauia (horário nobre no televisão com a maior audiência nacional!) 
Obs.: Foram mostradas sómente imagens da Maloca Ixima, denunciando a "grande epedemia de MaJaria 
com diversos obitos naquele Xapono. a total falta de medicamentos anti-malarices e em géral. a fome dos 
Y anomami. e a ausência absoluta da FUNAI e FNS para dar assistência. 
A Missão Salesiana foi citado como a unica entidade existente no Rio Marauia que estava prestando 
assistência aos Y anomami. · 

Foi uma reportagem tendencioso e cheio de mentira. Filmaram o armaria de remedias do Posto Ixima que 
estava abastecido com todos medicamentos necessários, focando sómente num vidro de remedío, dizendo 
que era o unico medicamento encontrado neste posto. 
O pessoal da Globo filmava crianças correndo atrás de bulachas que foram destribuidos pela equipe, 
dizendo que as mesmas estavam morrendo de fome. 
Inventaram os obitos causados pela Malária - na verdade não tinha falecido ninguem no Rio Marauia 
nestes ultimos tempos ... etc. etc. etc. 
Foi entrevistado o Pe.Francois em St.Izabel que nem conhecia ainda pessoalmente a área do Rio 
Marauia. 

Foi muito triste esta reportagem. uma vergonha. mas a bomba que estava detonando era grande. 
A reportagem foi uma injustica e um desrespeito as pessoas que atuam realmente na área. incluindo o 
funcionario da Funai (Sr.Arnaldo), que aquenta sózinho meses e meses no Posto Kona, e os servidores da 
FNS d: St.Izabel que estavam até então data, ci .. mlpri-1idQ a sua partícípacao no. cronograma de trabalo que 
tinha sido elaborado durante a ultima reunião da Comissão Permanente de Saúde Rio Marauia em nov. 97. 
Há muita coisa para criticar ao que se refere ao descaso do gouvemo federal e de uma boa parte da 
sociedade brasileira com a causa e bem estar dos povos indigenas e a assistencía aos mesmos.Todo 
mundo sabe que a Funai, como responsável pela saúde indigena. está falido - com a FNS o problema é 
semelhante, sem falar da corrupcão existente dentro destes orgãos, 
Mas attaz de todo isto é o gouvemo federal e uma sociedade, que vota conscientemente ou 
inconscientemente no mesmo. ou seja, que também não se preocupa muito com a causa e a vida real 
indígena, mostrando no contrario muito preconceito em relação ao "Indio". 

Com uma reportagem não sensacionalista. bem feito. apurando factos bem pesquisados e objetivos, o 
Globo poderia ter ajudado muito para melhorar a situação no Rio Marauia e em outras áreas. Mas 
infelizmente aconteceu o contrário. 
Foi produzido pelo TV com a maior audiencia do pais uma reportagem tendenciosa, com muitas mentiras, 
de baixíssimo nível. feito sem vergonha e escropulos. 

A FUNAI e a FNS em Manaus e Brasilia ficaram bastante nervoso, e muita gente com medo da "cabeça 
rolando". Em seguida houve brigas entre Funai e FNS disputadas através a imprensa local de Manaus. 
Equipes dessas 2 OG's foram imediatamente enviadas para a área -viagems/ações que foram divulgadas 
na imprensa pelas referidas entidades em grande estilo -claro! 

Os proximos dias na área foram movimentados pelas frequentes visitas de bastante gente. 

- no periodo de 06/03 a 26/03/98 equipe FNS realiza ação termo-nebulização e buscativa géral de casos 
Malária na área 
-> a equipe está sendo chefiado pessoalmente pela Dra.Edileuza (Coordenadora Saúde Indigena FNS 
Manaus) 
-> foram trazidos pela FNS uma quantia notável de medicamentos diversos ( o poder da TV é muito 
grande!!), que com certeza fizeram falta em outros lugares! 

- 06/03 - 10/03/98 viagem St.Izabel - Pukima- St.Izabel, realizado pelos práticos do Projeto para 
transportar pacientes com alta do Hospital St.Izabel até as suas comunidades e para transportar também 
materias (alimentos etc.) e gasolina do "?rvjçi, 
Obs.: A volta dos práticos transfonnou-se numa remoção emergencial até o Hospital de St.Jzabel, de uma 
paciente da Maloca Pukima com sangramento estomacal (devido ulcera) 
A paciente tinha vomitado no posto grandes quantidades de sangue e tinha recebido atendimento 
intensivo 
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- 07/03 - 12/03/98 enviado especial (Sr.Serejo/tec.Funai Manaus) de Brasília, realiza viagem para 
inspectionar situação na área. 
Obs.: Depois de ter visitado todas as comunidades. e ter sofrido a pressão por pane da Missão. mas 
também por parte de lideranças das Malocas Pohoro e L'UDUl (JErCCe que lá a situação alimentar estava 
mais problemática), Sr.Serejo propos um Projeto de ajuda humanitária temporário (3 meses), previndo a 
compra e o transporte de alimentos, principalmente farinha de mandioca pela Funai. como também uma 
ajuda as diversas cantinas, comprando o artesanato dos Y anomami. para que os mesmos adequerirem em 
troco munição para a caça e material de pesca. 
A proposta foi imediatamente aprovado pela então financeiramente sofrida Funai de Brasilia. 

Eu, como também a SECOY A, achamos está ajuda alimentar bastante problemática, tendo em vista o 
perigo de causar dependência alimentar nas diversas comunidades. com a possibilidade de os Yanomami · 
não querer replantar as suas roças . e temendo outros efeitos que poderiam interferir na cultura Yanomami 
de uma maneira negativa. 
Também é duvidoso o valor nutritivo da farinha de mandioca - se uma pessoa é desnutrida. não vai ser 
possível de renutrir a mesma com farinha. Neste ponto a Funai nos escutou e comprou além de farinha 
também comida de verdade como arroz, macarrão, soja, etc. 

Bom, princialmente a Missão do Pohoro exigiu e insistiu. alertando que a comunidade do Pohoro com 
uma população acumulado de quasi 400 pessoas (coisa de Missão com mega-estructura) não teria 
condições de achar comida suficiente nas roças e no mato que pertence a área deles. 
Também é para mencionar neste contexto, que a comunidade do Pohoro apresentava a maior numero de 
casos de Malária do Rio Marauia. Muita gente pegava uma Malária atras a outra. A FNS intensificou a 
sua atuação naquela comunidade. 

Foram comprados 2 canoas de madeira para transportar os alimentos, urna ação realizado pelo Sr.Arnaldo 
(Funai) e diversos ajudantes, apartir de abril 98. recebendo apoio logistico da SECOY A 

- dia 15/03/98 acontece acidente fatal com espingada na Maloca Ixima 
Obs.: Faleceu a liderança desta comunid1de com uma bala no curação. O mesmo tinha saido para caçar 
de noite. caiu sobre um pau travessado no caminho e foi atingido por um tiro da sua propria espingada. 
disparado por se mesmo no impacto da caída. 
Uma ocorrencía muito triste e tragico - o homen deixou 3 mulheres e varias filhos. 

- dia 30/03/98 - 01/04/98 Viagem Stizabel -Pukima realizada pela equipe logistica e do auxiliar de 
enfermagem Crispinho (SECOY A) 
-> Crispinho volta da folga dele 
-> equipe leva paciente, que tinha recebido alta pelo hospital, a Maloca Ixima 

- 02/04/98 visita de uma equipe militar do batalhão de São Gabriel 
-> devido a reportagem no TV Globo o comando militar de São Gabriel mandou uma equipe para 
conhecer a situação na área (e os estrangeiros também - claro) 
-> a equipe volta no mesmo dia para St.Jzabel 

- 02/04/98 os Pukimabieteri deixam/saiam da sua Maloca para viver os proximos meses no mato, 
coletando frutas, caçando e pescando nas proximidades da Serra que devide Brasil com Venezuela 
Obs.: Depois de ter observado durante algums dias, que estava começando de faltar comida na 
comunidade, eu conversei com os diversos lideres do Pukima, querendo saber a opinão deles sobre a 
situação de alimentação na sua comunidade e passiveis soluções para este problema. 
Eles me explicaram que sómente daqui em 4 a S meses as bananas e macaxeiras estariam maduras para 
ser colhidas e consumdas. 

Sabendo dos costumes antigas dos Y anomami de trocar seus lugares com frequencia e andar durante 
algums meses no mato attaz de frutas (através do João Silverio Dias foi consultado também o linguista 
qenri !l:'.'t'irez para dar a sua opinão a respeito da atual falta de comida dos Y an~ami), eu colocei esta 
opcão e explicei que se eles queriam sair pelo mato. eles não teriam de se preocupar com a gente e o 
Posto, colocando também. que ninguem ia ficar chateado. 
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Explicei que a SECOY A ia manter ocupado o Posto. mesmo sem a presença dos Y anomami no seu 
Xapono. e que os agentes de saúde poderiam levar os medicamentos essencías, que eles já sabem 
administrar, outrossim colher e enviar lâminas ao posto para exame Malária de pessoas suspeitos - a gente 
ia mandar os anti-malarices contados para as pessoas com exame positivo a serem administrados aos 
pacientes pelos ASY. 
Doentes mais graves poderiam ser enviado para o Posto em qualquer momento, e os mensageiros. ou seja 
enviados, poderiam trazer artesananto para trocar com munição. material de pesca etc. 

O que aconteceu então depois daquela conversa com as lideranças foi impressionante! 
Eles se prepararam dentro de algums dias para todo mundo sair no mato. com muita alegria, 
sabendo/conhecendo muito bem o lugar certo para eles ir, caçar e colhetar frutas lá no mato (na pé da 
serra). 

Parecia que eles se tinham sentido compromissado com a gente. para não deixar ("abandonar") o Posto. 
Dando o signal certo para eles, eles mostraram que sabiam muito bem tomar a sua propria decisão para 
solucionar o problema da falta de alimentação, após um verão muito forte. 
Com certeza os Yanomami no passado já tinham que lidar com este problema também! 

Trata-se de um episódio sobre que nós da SECOY A e todos os membros da Comissão. vamos ter que 
pensar ainda mais! 

- no mesmo período os Konapimaterí também saiam para colher frutas e caçar no mato por aígums meses 
( em áreas distantes) 
-> a Maloca Kona fica sem ninguem e o Sr.Arnaldo desce para St.Izabel para realizar o transporte dos 
alimentos comprados pela Funai 

- 03/04/98 viagem Pukíma - Stizabel realizado pelo prático Projeto e Sr.Arnaldo 
-> levam varios pacientes, enviados pelo pessoal da Missão pua Hospital de Stlzabel 

- no inicio de abril 98 recebo noticia através radiofonia sobre a chegada do novo coordenador/enfermeiro 
Wilko Van der Meer em Manaus 
~ 3 dias após a chegada do Wilko em Manaus, o mesmo recebeu a noticia do falecimento da sua mae 
e voltou imediatamente para Holanda! - Um acontecimento muito triste ! 

Durante a estadia do coordenador/enfermeiro Augusto no Pukima no período de 28/02/98 a 
06/04/98 foram realizados os seguintes atendimentos de saúde: 

- Atendimentos de saúde em geral: 834 
- Tratamentos anti-verminose: 1 
- Tratamentos anti-ameba: 6 
- Tratamentos com antibioticos: 18 
->IRA: 13 ----> Conjunti.vitis bacteriana: 1 
-> Abscesso dental: 2 
-> Mastitis: 1 
-> Tonsilitis: 1 

- Exames Malaria: 78 
-> exames neg.: 53 
-> Vivax posit: 15 
--> Falciparum posit.: 10 

- Tratamenos Vivax: 23 
- Tratamentos Falciparum: 8 
• E~es BAAR: 1 negativo 
- Tratamento intensivo: Controle hemorragia ulcera estômago 

Obs.: foram realizados varios atendimentos (conselhos) através contacto radiofonia com as Malocas 
Pohoro. Ixima e com a Missão 
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6) 07/04 - 08/04/98 Viagem Pukima - Stlzabel (coordenador e prático Edimar) 

- parada na Missão Marauia 
-> quasi todos os Yanomanú da comunidade do Ixima estão acampados aos redores da Missão 

-> para explorar suas antigas roças 
---> para esperar a farinha de mandioca e outros alimentos. comprados e enviados 

pela Funai 
Obs.: Eu ficei triste de ver esta gente toda esperando a chegada da alimentação enviado de fora. 
Eles me explicaram que estavam apenas esperando a farinha e a Prof.Ana (estava em folga) chegar, para 
então voltar ao Ixima. 

-> organizar e arrumar farmacia central na Missão Marauía 
-> realizar atendimentos de saúde 

- parada na Maloca lrapajé 
-> realizar junto com os agentes de saúde atendimento de saúde 

- parada na comunidade Bicho Mirim 
-> atendimento picada de cobra (acidente ofidico) e remoção emergencial do paciente para Hospital 
de St.lzabel 
Obs.: Tínhamos chegado na hora certa nesta comwúdade. Um pouco antes da nossa chegada, uma co{?~ __ 
jararaca tinha morrido um homen na perna. A mesma estava muito enchada. como também a gengivas já 
estavam sangrando. Foi colocado imediatamente a "pedra preta" no local da picada e levado o paciente 
para o Hospital de St.Izabel, a onde ele foi tratado imediatamente com soro anti-ofídico intravenoso - e 
ficou bom - muita sorte! 

7) 08/04/98 - 11/04/98 Estadia em Stlzabel (coordenador) 

- acompanhar pacientes Yanomami internados no Hospital 

- conversar com pessoal da FNS, do Hospital e da Missão sobre situação na área 

- ajudar ao Sr.Arnaldo e Sr. Teotonio de organiz.ar logistica para transporte alimentos Funai 
Obs.: A Funai de Barcelos tinha enviado o atendente de enfermagem Teotonio. 
provisóriamente/temporáriamente contratado por esta OG, para servir como a pessoa prometida pela 
Funai em St.Izabel . ocupando o novo "escritório" da Funai em Sllzabel e acompanhando os pacientes 
Y anomami internados no Hospital. Era previsto de ele ser contratado pelo convenio Funai - SECOY A. 
caso seja aprovado. 

- organizar continuação do Projeto durante a minha ausência da área. 

- pagar contas nos diversos comercios da cidade 

8) 11/04/98 - 19/04/98 Viagem e estadia em Barcelos (Viagem com barco) 

- junto com João Silverio Dias e Dona Gerlinda. resolver assuntos administrativas 
-> ajeitar prestação de conta e programas computador 

9) 20/04198 - 01/05/98 Viagem e estadia em Manaus (viagem avião) 

- resolver trabalhos administrativos 

- junto com a contadora providenciar documentos exigidos pela Funai para aprovação convenio 



8 

- varios encontros com Silvio Cavuscens (assessor SECOYA). Luiza (coordenadora local UNAIS), 
Nicole (CIMI), Serge Ginet (Coordenador Projetos Brasil TDH em Genéve) e Franco (membro grupo do 
Brasil TDH em Genêve) · 
-> avaliar situação Projeto/SECOY A após o retomo do Wilko para Holanda 

-> foi decidido de dar um tempo (algums meses) ao Wilko. para o mesmo poder 
organizar a sua vida e das da sua familia após o falecimento inesperado da sua 
rnae - enquanto isto eu ia continuar como coordenador · 

-> avaliar situação na área e do projeto/SECOY A 

- entregar anesanato trocado na área e receber dinheiro pela Funai 
-> fazer compras (objetos de troco) para cantina com este dinheiro (R$964,00), prestar conta e 
organizar transporte para Stlzabel 

- manter contactos com os postos da área através radiofonia 
-> João Mineiro realiza viagem na área para reparar situação geral nas diversas comunidades do Rio 
Marauia 
-> acontece accidente durante o transporte St.Izabel - Rio Marauia dos alimentos comprados e 
enviados pela Funai 
Obs.: Afunda a canoa, o motor e a carga, dirigido pelo Sr.Arnaldo, no meio do Rio 
Negro, peno de St.Izabel. Felizmente a tripulação da canoa consegiu se salvar, nadando até a beira!!! 
O equipamcnte e a carga se perdeu. inclusive o motor de popa Y amaha 15 HP da SECOY A, que tinha 
sido imprestado a Funai para estes víagems de tranporte dos alimentos. 

10) 02/05/98 - 08/05/98 Viagem/estadia Manaus - Recife (coordenador) 

• participacão no Encontro dos Projetos/entidades brasileiros com as entidades financiadoras/apoiadoras 
europeas (Terre des Hommes etc.) 
-> um encontro extremamente bonito e proveitoso em relação ao intercambio de experiências entre as 
diversas pessoas, Projetos e entidades do Brasil e da Europa. 

11) 09/05/98 - 12/05/98 Viagem Recüe - Belém - Manaus (coordenador) 

- estadia de ferias em Belém 

12) 13/05/98 - 27/05/98 Estadia em Manaus (coordenador) 

- realizar compras e organizar transporte das mesmas para St.Jzabel 

• resolver assuntos burocraticos ligados ao previsto convenio Funai-SECOYA 

- visita na FNS / encontro com a Dra.Edileuza (Coordenadora setor saúde indígena) 
-> conversamos sobre a atual situação de Malaria na área 
-> Dra.Edileuza me informa sobre a proxima ação FNS na área neste mes para realizar termo- 
nebulização, buscativa géral, treinamento equipe de St.Izabel para captura/identificação e combate 
Mosquito Anofiles 

- acompanhar paciente Yanomami (susp.TB) na consulta no Centro Cardoso Fonte Manaus 

- junto com a Dra.Nicole preparar e enviar convites para proximo Encontro Comissão Permanente de 
Saúde Rio Marauia em St.Izabel 

- manter contactos na radiofonia com os postos da área 
-> em maio 98 acaba de ser instalada pela Secoya estação radiofonia na Maloca hapajé, conforme foi 
combinado no ultimo encontro da Comissão Permanente. a ser utilizada pelos agentes de saúde 
Y anomami daquela comunidade 
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13) 28/0S/98 - 02/06/98 Viagem/Estadia Ma11aus - St.lzabel (coordenador) 

- preparar/organizar 8°Encontro Comissão Permanente de Saúde Rio Marauia 

- manter contactos na radiofonia com os postos da área 
-> o atendente de enfermagem Teotonio. até então contratado pela Funai. se encontra desde 3 semanas 
na Missão Marauia, a onde ele está realizando atendimentos de saúde 
( + exames de Malária) com os Xamataueteri, que permanecem temporáriamente num acampanhamento 
perto da Missão 

-> são dedectados bastantes casos de Malária Vivax e Falciparum 
-> Teotonio volta no inicio de junho 98 para Stlzabel, devido ao termino do contrato 

temporário com a Funai 
--> as pessoas da comunidade do Ixima saiam para o mato, dividido em 2 grupos (desde uma 

semana) para coletar frutas e caçar 
-> o pessoal do Pukima continua permanecendo por sua maior parte no mato, enquanto um 

pequeno grupo de 30 pessoas tinha voltado a Maloca (posto) nomes de maio 98. 
-> as pessoas do Konapimateri permanecem ainda no mato. mas há noticias sobre sua breve volta a 
Maloca Kona (posto) - parece que nas suas roças já estão aparecendo bananas e macaxeiras maduras para 
serem colhidos 
-> uma parte das pessoas do Pohoro encontra-se também no mato. enquanto a outra parte maior da 
comunidade permanence na Missão. esperando e recebendo os envios de alimentação 

-> esta comunidade continua tendo o maior indice de casos Malária 

- 29/05/98 - 31/05/98 participacão no 8º Encontro Comissão Permanente de Saúde do Rio Marauia 
-> participa também Silvio Cavuscens (assessor SECOYA) 
Obs.: Com certeza não foi o encontro mais produtivo/efectivo ao que se refere aos resultados/conclusões 
concretos a serem colocados na prática. 
Mas a reunião foi bem aproveitado para fazer um bom relato dos ult'mos meses. passando a limpo 
diversos acontecimentos, desentendimentos etc, pincipalmente causados pela reportagem da TV Globo. 

Também houve a oportunidade para a nova equipe da Missão de St.Izabel, de conhecer as pessoas e 
entidade que atuam no Rio Marauia, e de se informar sobre as atividadesrealizadas no passado, como 
tambem sobre o cronograma de atividades elaborado durante a ultima reunião. 
Ficei asustado de perceber que o Pe.Francois sabia de nada. (tinha mudado a equipe e a chefia na 
lnspectoria Salesiana no inicio do ano). 

Veja também "relatório 8ºEncontro Comissão" que vai seguir em breve 

- O 1/06/98 organizar viagem da Prof.Ana Ballester St.Izabel - L'WWl 
-> viagem realizado pela equipe logistica SECOY A 
-> transportar Prof.Ana, 4 Yanomamis (ouvintes do Encontro) e material cantina/escola Ixima. 

14) 02/06/98 - 08/06/98 Viagem/estadia St.Izabel - Barcelos - St.Izabel (coordenador) 

• resolver junto com a directoria SECOY A assuntos burocratícos, ligados com o previsto convenio Funai 
SECOYA 
• colocar em dia. junto a directoria SECOY A, a prestação de conta (movimento do caixa) da associação e 
resolver outros assuntos administrativos 

15) 08/06/98 - 11/06/98 Estadia em St.Izabel (coordenador) 

- motor de popa apresenta defeito 
-> esperar chegada peças enviados de Manaus e conserto por um mecanico em St Izabel 
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- recebemos através radiofonia a noticia sobre o esgotamento do orçamento ADR Funai Manaus para este 
ano 
-> está sendo interrompido ajuda humanitária ( compra e transporte de alimentos) por parte da Funai 
-> esta sendo por enquanto descartado a aprovação/realização do Convenio Funai - SECOY A 
-> está sendo canceJado conttato temporária do atendente de enfermagem Teotonio 

-> ele retoma da Missão Marauia para St.Izabel no dia 08/06/98 
Obs.: Todos os compromissos assumidos pelo Administrador Funai de Manaus, Sr.Rangel, em plena 
reunão da Comissão uma semana antes, foram de repente anulados. 
É dificil de trabalhar assim. 

- Sr.Arnaldo (Funai) inicia as suas ferias 

- apartir do dia 12/06/98 está sendo contratado temporáriamente pela SECOYA o atendente de 
enfermagem Teotonio para realizar atendimento de saúde na Maloca Kona durante um mes. substituindo 
o Sr.Arnaldo (Funai) 
-> tinhamos recebido a noticia sobre o retomo do grupo Konapimateri a sua Maloca no Rio Marauia 

- organizar viagem para o Rio Marauia 

16) 12/06/98 - 13/06/98 Viagem St.IzabeJ - Pukima (Coordenador, Teotonio e esposa, equipe 
logístico) 

- transporte de materiais e equipe 

- paradas na comunidade do Bicho Merime e na Maloca Irapajé 
-> conferir instalação e uso correto da nova radiofonia 
-> junto com os ASY conferir estoque medicamentos e tratamentos administrados por eles 

- parada na Missão Marauia 
-> realizar atendimento de saúde com um grupo da comunidade do Xamatá que está acampado 
temporáriamente neste local 

- parada na Maloca roma 
-> quasi todas as pessoas estão no mato, coletando frutas. caçando e pescando p;ua um periodo de ca.2 
meses 

- na Maloca Pukima estão morando apenas ca 40 Y anomami - a maior parte da comunidade continua no 
mato, cletando frutas, caçando e pescando 

17) 14/06/98 - 15/06/98 Viagem/estadia Pukima- Kona -Pukima (prático, coordenador, Teotonio e 
espo!ia) 

- todo o grupo Konapimateri se encontta na Maloca do Rio Marauia 
-> o estada geral das pessoas é aparentemente bom! 

-> são dedectados apenas algums casos de Mataria Vivax , 
-> os Konapimateri que tinham passado o tempo andando no mato, parecem bem 

alimentados ! 

- introduzir/instruir Teotonio no seu trabalho no Posto Kona 

- realizar limpeza e reparar equipamento do Posto 
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18) 15/06/98 • 16/07/98 Estadia no Posto Pukima (coordenador/enfermeiro Augusto) 

• dia 16/06/98 viagem do auxiliar de enfermagem Crispinho para St.lzabel (folga) 
-> levado pelo prático Galdíno, enquanto o prático Edimar fica para me acompanhar na minha estadia 
no Pukíma, servindo como guia nas diversas viágems. 
-> da Missão Marauia eles levam 5 pacientes(+ acompanhantes) das Malocas Pohoro e Xamatá, 
enviados pela atendente de enfermagem da Missão para serem internados no Hospital de St.lzabel • entre 
outros uma criança em estado grave, que morre no Hospital de St.Izabel após algums dias - anemia grave 
devido Malaria) 

Durante a estadia do Crispinho no Pukima no periodo de 07 /04/98 a lS/06/98 foram realizados os 
seguintes atendimentos de saúde/atividades: 

- Atendimentos de saúde em geral: 964 
- Tratamentos anti-verminose: 2 
- Tratamentos anti-ameba: 4 
- Tratamentos com antibioticos: 6 
->IRA.:5 
-> Infecção urinaria: 1 

- Exames Malaria: 110 
->nex.neg. 
-> 22 Malária Vivax posit. 
-> 10 Malária Falciparwn posít, 
-> 1 Malária Mista 

- Tratamentos Malária Vivax: 21 
- Tratamentos Malária Falciparwn: 10 
- Tratamentos Malária Mista: 3 
- Exames BAAR. : 2 neg. 

Viagems realizados: 
• 05/04/98 - 06/04/98 Pukima - Kona - Pukima - conferir saida dos Konapimateri e reparar estado do 

Posto/equipamentos 
• 29/04/98 V1agem Pukima - Ixima - Pukima - transportar algums sacos de farinha de mandioca 

( comprado pela Funai) 
• 30/04/98 Leva paciente Pukimabieteri até a metade do caminho Pukima - Stlzabel, a onde o mesmo 

está sendo entregado ao equipe logístico Projeto para remoção final até Hospital de Stlzabel 
• 03/05/98 Viagem Pukima - Kona - Pukima - conferir presença dos Konapimateri e ~ estado 

posto/equipamento (os Konapimateri nãÓ0 tinham ainda chegado) .•. 
• 05/05/98 Viagem Pukima - Ixima - Pukima - trazer lâminas colhidas para exame Malária 
• 11/05/98 Transporte farinha ( comprada pela Funai) da Missão Marauia até Ixima/Pukima 
• 24/05/98 Transporte farinha da Missão Marauia até Ixima/Pukima 

• realizar viagems para Maloca Raite - na beira do Igarapé Pukima (afluente do Marauia - l Yz horas de 
viagem com rio cheio) 
-> atendimento de saúde, ttatameoto geral verminose, ex.Malaria e tratamentos 

--> estou acompanhado pelo ASY Chiquinho, que pertence a este sub-grupo 
Pukimabieteri 

-> o estado geral deste grupo estava satisfatório (não encontrei pessoas desnutridas) 
Obs.: Trata-se de um grupo de ca. 40 pessoas que moravam até agora na Maloca Raite do Centro. Eles 
tinham mudado recentemente para a beira do 1~ Pukima para plantar roças novas e para construir um 
novo Xapono. 
Numa conversa, a liderança deste grupo pediu a gente de r"'iliii.i •. -:· e equipar um Posto de saúde P.tc,_:~ ••• o 
também a contratação de um professional de saúde para ttabaJhar lâ. 
Descartei esta proposta, explicando a falta de recursos, duvidando também da necessidade de construir e 
equipar para cada sub-grupo um Posto de Saúde. 

Tendo em vista que o grupo despõe de um agente de saúde, eu mencionei a eventual possibiliade de a · 
comunidade construir uma casinha simples, bem feito, equipada pela SECOY A com uma pequena 
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farmacia basica e radiofonía, Deixei claro que esta proposta deverá ser discutido ainda mais com a 
comunidade, com o ASY e os outros membros da SECOY A 

- 20/06/98 das 40 pessoas ainda presentes na Maloca Pukima a maior parte sai para o mato(num lugar 
distante no outro lado do Rio Marauia), colhendo frutas e caçando 
--> entre estas pessoas está o ASY Ipolito · 

-> ele leva os medicamentos que ele conhece e que ele sabe administrar corretamente. 
Outrossim ele leva material para poder colher e enviar ao Posto lâminas para 
exame de susp.Malária - de lá são enviados os anti-malaricos contados para 
tratamento das pessoas com exame positivos (o equema funciona bem) 

--> permanecem apenas 2 familias na Maloca do Puk:ima 

- das pessoas que permaneceram no Pukima, muitas pegaram a Malaria (inclusive a equipe) 
Obs.: Na sua pesquisa em relação aos mosquitos transmissores (Anofilis) nomes de maio/junho98, a 
equipe FNS tinha encontrado muitas larvas anofilis nas proximidades da Maloca e do Posto Pukima 
(devido enchente grande do Rio Marauia) 

- cuidar. tratar e alimentar um paciente (criança de 6 ans) e seus acompanhantes (mãe viuva e irmães) da 
comunidade do Ixima, enviado pela Prof.Ana (durante ca.2 semanas) 
-> a criança estava desnutrido e enemico em consequência de varias infecções de Malaria. mas 
também devido mal alimentação (faltava o pai para caçar - o mesmo tinha falecido recentemente num 
acidente tragíco) 

- 
- 24/06/98 - 26/06/98 Viagem St.Izabel - Pukima - St.Izabel ( equipe logístico Projeto) 
--> tranporte gasolina. alimentação e outros materiais para Ixima. Pukima e Kona 

- manter contactos via radiofonia com Barcelos . St.Iz.abel. Maloca Irapajé, Ixima. Kona Missão Marauia 
e Maloca Pohoro 
-> na Maloca Pohoro continuam aparecer muitos casos de Malária 
---> em julho 98 a FNS manda equipe para realizar exames Malária dos suspeitos. principalmente na 
Maloca Pohoro, mas também nas demais comunidades 

- dia 24/06/98 chegada do agente de saúde Adriano no Posto Pukima - ele faz parte do grupo principal dos 
Pukímaoíeterí, que vive coletando frutas, caçando e pescando no mato desde abril 98 
Obs.: Adriano tem a disposição dele uma caixa com os medicamentos basicos que ele conhece e que ele 
sabe administrar correto - podendo assim tratar diarreias, vermes, febre, dor, Pneumonias e feridas em 
geral. Outrossim ele tem material para colher laminas de susp. Malaria. 

Na visita dele no posto ele me entregou algumas lâminas (uma pessoa com Mataria Vívax). 
Ele me contou, que o grupo se tinha instalado temporáriamente num lugar na cabeçeira do igarapé 
Puk:ima (na pé da Serra Pukima), e que seria possível de chegar lá com motor de popa. levando em conta 
o enchente do Rio. Foi informado que o pessoal estava passando bem (com exeepção da criança com 
M. Vivax, e que estavam conseguindo achar comida suficiente (frutas, caça, peixe etc. 

• dia 26/06/98 Edimar e Eu, guiado pelo Adriano. realizamos visita no acampanhamento temponírio do 
grupo principal dos Pukimabieteri (2 horas com motor de popa no igarapé cheio de agua) 
-> achei regular o estado géral do pessoal 
-> sómente a criança com M. Vivax estava magra e anemica 
-> eles me informaram que estavam encontrando bastante comida 

-> realizar atendimento de saúde 
-> tratamentos anti-verminose 
-> colher lâminas e realizar teste Para Sight para MFalcipamm. de pessoas suspeitas 
-> realizar parada no acampamento Raite na beira do Igarapé Pukima 

-> :-eafu..;_· atendimento de saúde 
Obs.: Ficei contente de ver este grupo Y anomami alegre e tranquilo. e principalmente, capaz de cuidar de 
se mesmo, sabendo de se sustentar sozinho. sem a alimentação enviada pela Funai etc. E a minha 
impressão era, que eles também ficaram contente por causa disto, sentindo a sua independência e 
liberdade! 
Eles não me questionaram nada sobre a vinda dos alimentos comprados pela Funai. 
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- dia 30/06/98 Eu e Eclimar realizamos mais uma visita no grupo principal Pukimabieteri na cabeceira do 
Igarapé do Pukima • 
-> entregar anti-malarices contados para tratamentos das pessoas com ex. Malaria posit. ( 4 casos de 
M. Vivax - lâminas colhidas na primeira visita) 

-08/07/98 Edimar (pratico Projeto) viaja a St.Izabel. no bote e motor da comunidade do Ixima. levando 3 
pessoas dessa cmunidade (incluído motorista), para as mesmas transportar alimentos da Funai e do 
gouvemo do estado de St.Izabel até Ixima. 
Obs.: Pe Francois, com seu bom relacionamento com o gouvernador do estado, tinha conseguido a doação 
de sacolas de rancho para os Yanomami do Rio Marauia (epóca de campanha eleitoral!). 
Na reunião da Comissão no fim de maio 98, ele anunciou que nos proxirnos dias o gouvemador ia ceder e 
enviar um helicoptero para realizar o transporte dessas sacolas e também da alimentação comprada pela 
Funai, Até hoje este helicóptero não chegou! 

Recebendo as alertas da Prof.Ana Ballester e das lideranças do Ixíma sobre a dificuldade de alimentação 
na comunidade, o Projeto coubriu os custos do transporte destes alimentos de Stlzabel a Ixima, realizado 
pelos proprios Yanomami. (a ação humanitária da Funaijá tinha sido interrompida). 

- realizar reforma do Posto Pukima 
-> combater os cupim , pintar paredes e pratileiias etc .. limpeza geral 

-·wa· 12/07/98 chegada do atendente de enfermagem Teotónio (+esposa) no Pukima 
--> tinha cumprido o mes de serviço dele no Posto Kona. conforme combinado no mes passado 
-> eles esperam oportunidade de condução para St.Izabel 

Durante a estadia do atendente de enfermagem Teotonio no Posto Kona no periodo de 14/06/98 a 
11/07/98 foram realizados os seguintes atendimentos de saúde: 

• Atendimentos de saúde em geral: 186 
• Tratamentos anti-verminose: 7 
• Tratamentos anti-ameba: 5 
- Tratamentos com antibioticos: 3 
-> Abscesso: 1 
->Otitis: 1 
-> infecção bact. dennatologica: 1 

-Exames Malária: 48 
-> M Vivax posit:8 
-> MFalciparum: 1 
-> ex.neg.: 39 

-Tratamentos Malaria Vivax: 8 
-Tratamentos Malária Falciparum: l 

- dia 15/07 /98 chegada Dr.Jaques Istria e enfermeira Irene (IDS) no Pukima para iniciar ação conjunta 
(IDS/Secoya) levantamento saúde nas comunidade 
-> eles sairam dia 14/07/98 de St.Jzabel e pernoitaram na M.Irapajé 

-> realizam atendimento de saúde 
-> equipe IDS é guiado pelo prático Galdino do Projeto 

- dia 16/08/98 chegada da outra voadeira com Sr.Arnaldo e Crispinho (auxiliar de enfermagem da 
Secoya) alimentos e outros materiais 
-> o prático Edimar fica em Stlzabel devido Malaria Vivax 
-> Crispinho assume atendimento saúde no Pukima 
-> eles levam quasi todos os pacientes que estavam de alta no Hospital de St.lzabel. de volta a área 
Obs.: No mesmo dia saíram também 2 voadeiras da Missão de St.Izabel com destino a Maloca Pohoro. 
Infelizmente este pessoal Dão foi capaz de levar um só paciente. Ultimamente a Secoya está resolvendo 
quasi todos os tr.msportes/remoções de pacientes Y anomami. 
Estamos numa fase de colaboraçao interinstitucional "um pouco desequilibrada". 
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Durante a estadia do coordenador/enfermeiro Augusto no Posto Pukima no periodo de 15/06/98 a 
15/07 /98, foram realizados os seguintes aten"climentos de saúde/atividades: 

- Atendimentos de saúde em geral: 175 
-Tratamentos anti-verminose: 29 
- Tratamentos anti-ameba: 1 
- Tratamentos com antibioticos: 5 
->IRA:3 
-> infecção intestinal bacteriana: l 
--> Mastitis: l 

- Tratamentos Malária Vívax; 13 
- Tratamentos Malária Falciparum: 7 
- Exames Malária: 67 
-> Malária Vivax posit: 12 
-> Malária Falciparum posit.: 8 
-> exames neg.: 47 
- Ex.BAAR : 1 negativo 

Viagems realizadas: 
• 14/06/98 - 15/06/98 Pukima - Kona - Pukima - realizar atendimento de saúde e introduzir Teotonio no 

seu trabalho no Posto Kona 
• 18/06/98 - Pukima - Raite - Pukima - realizar atendimento de saúde · 
• 20/06/98 - Pukima - Missão Marauia - Pukima - realizar atendimento de saúde 
• 22/06/98 - Pukima - Ixima - Pukima - remocão paciente do Ixima ao Posto Pukima 
• 26/06/98 - Pukima - Cabeçeira Igarapé Pukima - Pukima - realizar atendimento de saúde 
• 30/06/98 - Pukima - Cabeçeira Igarapé Pukima - Pukima - realizar atendimento de saúde 
• 06/07/98 - Pukima - Ixima - Missão Marauia - Pukima - realizar atendimento de saúde 

- apartir do dia 16/07/98 auxiliar de enfermagem Crispinho assume atendimento de saúde no Pukima 

19) 16/07/98 - 31/07/98 Viagem/ação levantamento saúde geral e estado nutricional na área Rio 
Marauia - equipe IDS I SECOYA 

- a equipe é composto por Dr.Jaques Istria (medico), Dona Irene (enfermeira), Augusto (enfermeiro) e 
Galdino (pratico) - os custos da viagem são divididos entre SECOY A e IDS 

- a ação é realizada em todas as comunidades. a excepto do grupo principal dos Pukimabieteri, que tinha 
abandonado algums dias antes o seu acampamento na cabeçeira do Igarapé Puldma,. partindo para outros 
lugares no mato, desconhecidos por nós. 

• o levantamento nutricional foi realizado com todas as crianças até a idade de 6 anos, medindo o 
perímetro do braço superior e do crânio, a altura e o peso 
Obs.: A análise e as conclusões deste levantamento nutricional vão ser apresentado e enviado pelo 
Dr.Jaques mais tarde. 

- foram realizados exames medicos com todas as pessoas doentes ou suspeitos 

• foram detectados: 
• 69 casos de Malária 
-> 35 MaláriaVivax 
--> 29 Malária Falciparum 
-> 5 Malária Mista 
• 32 casos de IRA 
• 24 casos de susp. TB ativa 
• 13 casos de diarreia 
• 12 casos de dermatoses 
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• 6 casos de conjuntivitis 
• 3 casos de gastrites 
• 3 casos de traumatologias 
• 1 caso de nefrite 
• 1 caso susp.DST 

- foram encaminhados imediatamente 5 pacientes ao Hospital de St.Izabel I ManaÚS para diagnostico e 
tratamento especializado 

- foi elaborado por Dr.Jaques uma lista de pessoas susp. TB a serem levados nos proximos tempos a 
St.Iz.abel/Manaus para ex.raio-x etc. 

- foram realizados ex. Maiaria com suspeitos (lâminas e teste Para sight F.} 

- foram instruídos e treinados os professionais de saúde, ou seja agentes de saúde de cada comunidade, na 
continuição da administração correta de ttatamentos, indicados pelo Dr.Jaques e iniciados pela equipe. 

- foi realizado uma viagem de apoio logístico pelo prático Edimar (27/07 - 28/07/98) 
-> trazer combustivel para os postos e para a equipe IDS/SECOY A 
-> levar de volta pacientes vindos de Manaus, que tinham recebido alta 

< 16/07/98 - Viagem Pukima - Raite - Pukima 
-> realizado por Dr.Jaques. Irene, Augusto, Galdino e ASY Chiquinho 
-> remoção para Posto Pukima de uma paciente susp.TB e de um paciente com edema 

testicular (hidrocele) 
-> pacientes são levados nos dias seguintes para o hospital de St.Izabel 

-> realização de um l teste Para Sigbt Falcipanun positivo 
Obs.: Fonnos informados sobre o funcionamente do examen raío-x em St.Iubel - que boa noticia! 

< 17/07/98 Viagem Pukima - acampamento do grupo maior hima no mato - Pukima 
-> realizado por Dr.Jaques e Augusto (l/2 hora com voadeaa e 1 el/2 horas a pé) 
-> nos seguintes dias remoção, de uma pacientes susp.Hepatites, para Stlubel, ou seja 

Manaus 
-> foram encontrados 2 casos de Vavax 

< 17/07/98 realizar levantamento com os Yanomami na Maloca Pukima (apenas 2 familias) 
-> remoção de 2 pacientes (crianças com acompanhantes) para St.Izabel I Manaus 

--> são levados pelo atendente de enfermagem Teotonio 

< 18/07 /98 - 19/07/98 Viagem/Estadia Pukima - Kona - Pukima 
-> realizado por Dr.Jaques, Irene. Augusto, Sr.Amaldo e Galdino 
-> Sr.Arnaldo permanece no Posto Pukima 
-> todos os Konapimateri se enconttam na Maloca do Rio Marauia 
-> encontramos os Konapimateri bem nutridos 

< 20/07 /98 Viagem Pukima - Missão Marauia 
-> realizado por Dr.Jaques. Irene, Augusto e Galdino · 
-> parada na Maloca Ixima 

-> outro grupo menor do Ixima tinha voltado do mato no mesmo dia 
-> junto com ASY Carlito e Cassíaao realizar atendimento de saúde 
Obs.: Foi combinado com este grupo de realizar levantamento de saúde/mrtricional no 
dia 29/07/98 

-> preparar vaigem Missão Marauia - Poboro 

< 21/07 /98 Viagem Missão Marauia - Pohoro 
--> realizado por Dr.Jaques, Irene, Augusto e Galdino 
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< 21/07198 -24/07/98 Estadia Maloca Pohoro 
-> continua nesta comunidade o alte indice-de casos de Malaria - principtlmente crianças 
Obs.: Através de nossas conversas com a atendente de enfermagem Cleonice e os agentes de saúde 
Rogerio e Batista. descoubrimos falhas na dosagem de tratamentos Para Malária V"IVa.'C realizados durante 
os ultimos meses. Com certeza uma causa impórtame para a continuação da epedemia. Atualizamos então 
imediatamente o esquema de tratamento. usando as normas estabelezidas pela FNS 

realização (Augusto) de 55 exames de Malaria (lâminas de pessoas com sintomas de Malaria) 
-> lS Malária Vivax posit. 
-> 7 Malária Falcipanun posit. 
-> 2 Malária Mista 
-> 31 exames neg. 

Obs.: Encontramos a maioria dos Pohoroabieteri num estado nutricional regular, ou sejá não tão 
dramatico como sempre tinha sido colocado por pu1e da equipe da Missão. Foram encontrados algumas 
pessoas. principalmente crianças. desnutridas e anemicas, provavelmente devido varias infecções de 
Malaria em seguida. IRA ou TB. O tratamento especifico para estes pacientes, indicado pelo Dr.Jaques, 
incluía além do tratamento medicamentoso. uma renutrição cuidadosa - sim. mas não uma ajuda alimentar 
para a população em geral. 

O clima no Pohoro não era nada bom - o grupo estava diferente que nas visitas anteriores, pedindo muitas 
coisas, príncipalmente comida etc de uma maneira muito- ofeilSiva/exigente. - 

Durante a nossa estadia foram roubados algums objetos nossos e o pessoal da Missão contou a nós que 
ultimamente todas as pessoas e equipes (FNS etc) estavam sendo roubados, inclusive a equipe da Missão 
- alguma coisa de errado estava acontecendo no Pohoro. 

Ficamos depois sabendo dos lamentáveis acontecimentos durante a ultima estadia do Pe. Miguel na 
Missão do Pohoro (o mesmo saiu para Manaus um dia antes). 
Através dos relatos de Yanommnis de varias aldeias e outras pessoas que trabalham na área. incluído 
pessoas que trabalbam pela missão ( após de pressionar/abertar os mesmos), fomos informados sobre o 
relacionamento afetiva do Pe.Miguel com uma menina Yanomami de ca. 14 anos. 
Ela tinha morado junto com ele no seu quarto durante semanas. 
Os pais da menina receberam um tipo de pagamento em forma de objetos de troco, espingada e alimentos. 

Estes tristes acontecimentos explicam bastante o comportamento diferente dos Pohoroabieteri. 
Triste também é o comportamento da equipe Missão, que não mostrou couragem de pôr um fim nestes 
acontecimentos dramáticos - em favor do povo Yanomami - acho o mínimo, estranho o comportamento 
ético de gente ligado com uma instituição que prega a moral cristã ao Povo. 

Durante a minha estadia em Agosto 98 em Manaus, eu foi me encontrar (em função do coordenador 
Projeto SECOY A) com Pe.Miguel e confrontei ele com as minhas informações. Ele admitiu que "errou" 
etc etc etc... Colocei 2 opções para ele escolher: 
Ou ele mesmo resolver de maneira interna ( com seus superiores na congregação) para não mais voltar a 
área do Rio Mar.mia, ou a SECOY A denunciar na Inspectória Salesiana e na Funai o seu comportamento 
na área. Esperamos que ele escolha a primeira opção. 
Ficei muito triste e revoltado com todo isto. 

< 24107 /98 Viagem Maloca Poboro - Maloca Xamatá 
-> realizado pelo Dr.Jaques, Augusto e 2 acompanhantes Yanomami ( 7 horas a pé) 
-> o Galdino e a enfermeira Irene voltaram até a Missão Marauia, aguardando o nosso retomo do 
Xamatá 
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< 24/07/98 - 27/07/98 Estadia na Maloca Xamatá 
-> encontramos na nossa chegada no Xamatá uma equipe FNS. que estava realizando buscativa geral 
lâminas Malária · 

--> eles dedectaram: 
.15 casos de Malária Vivax 
.14 casos de Malária Falciparum 
.3 casos de Malária Mista 

Obs.: No período de 23/07/98 a 02/08/98 foi realizado pela equipe FNS buscativa géral lâminas Malaria 
e procura mosquito transmissor em todas as Malocas da área. a onde tinha presença de Y anomamis 

realização (Augusto) de 1 ex.Malaria lâmina e 6 testes Parasite 
-> 7 M Falciparum posit. 

- encontramos bastante pessoas doentes com Malária ou IRA (principalmente crianças) 

- encontramos os Xamataueteri com estado nutricional regular 
Obs.: A gente podia observar que eles estavam colhendo bananas e macaxeiras nas suas roças, e que eles 
estavam conseguindo caça e peixe em quantia satisfatória 

- junto com os 2 agentes de saúde iniciamos os devidos tratamentos necessários. instruindo eles na 
administração correta da continuação dos mesmos 

- lamentávelmente acontece falecimento de uma criança durante a nossa estadia no Xamatá 
Obs.: A criança de 6 meses de idade começou de apresentar febre alta de 40 ºC no final de tarde sem 
sinais de IRA na ausculta e com exame negativo de Malaria (lâmina e teste Parasite), realizado 
imediatamente. Foi dado Paracetamol para baixar temperatura e em seguido iniciado um tratamento 
sómente com cloroquina a prova terapêutica, suspeitando uma eventual Ma1aria Vivax apesar do primeiro 
exame negativo. 
A febre baíxourpassou no inicio da noite e a criança dormiu, como todo mundo. 
No dia seguinte sedo de manha fomos informados sobre o falecimento da criança. O pessoal da Maloca 
nós contou que a meia noite a criança comecou de "esquentar" de novo e em seguida "tremer". Os pajés 
fizeram recura espiritual, mas mesmo assim a criança faleceu logo depois, sem alguem ter procurado a 
nossa ajuda. Nos tinhamas dormido no Posto, peno da Maloca, mas ninguem acordou e avisou a gente. 
Agreditamos que a criança faleceu devido convulsões hipertermicos de origem desconhecido. 

< 28/07 /98 Viagem Maloca Xamatá - Missão Marauia 
-> realizado por Dr.Jaques, Augusto e 2 acompanhantes Y anomami ( 11 horas a pé) 

< 29/07 /98 Viagem Missão Marauia - Maloca bima 

< 29/07/98 - J0/07/98 Estadia Maloca huna 
-> realizado por Dr.Jaques, Irene, Augusto e Edimar 
-> foram realizados 8 exames de Malária pelo ASY Carlito 

-> foram dedectados 2 casos de Malária Vivax 
-> todo atendimento é feito junto com os ASY Carlito e Cassiano 

< 30/07 /98 Viagem Maloca bima - Maloca lrapajé 

< 30/07/98 - 31107/98 Estadia Maloca lrapajé 
-> realizado por Dr.Jaques, Irene, Augusto e Edimar 
-> foram colhidos varias lâminas e testes Para Sight F. para ex.Malária 

-> foi detectado 1 caso de Malária Vívax 
-> foram in.struidos os ASY José, Vicente e Chico na administração dos tratamentos indicados por 
Dr.Jaques 
-> foram in.struidos os ASY na administração de tratamentos TB de 2 pacientes, recentemente 
iniciados e diagnosticados pelo Hospital de St.Izabel ou seja Centro Cardoso Fonte de Manaus. 
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< 3V07/98 Viagem Maloca Inpajé- St.Izabel 
-> realizado por Dr.Jaques, Irene, Augusto e E<fimar 
-> parada na comunidade Bicho Mirim (encontramos sómente uma familia) 

--> atendimento de saúde 
-> parada na comunidade Mananiá na beira do Rio Negro (encontramos sómente uma familia) 

--> atendimento de saúde 

Observações finais em relação a esta ação IDS I SECOY A: 

Foi muito bom de trabalhar com o pessoal da IDS. Dr. Jaques fez um excelente trabalho diagnostico na 
área. mostrando de ser um medico experiente e competente. além de mostrar sensibilidade. paciência e 
compreensão nas relações com os Y anomami, respeitando a cultura diferente dos mesmos. 
Foram também boms companheiros - a gente se dá bem - e isto é muito importante. 

Esta viagem era principalmente dedicado ao levantamento de saúde/nutricional. mas houve também a 
oportunidade para Dr.Jaques ter uma primeira impressão em relação da atuação dos diversos agentes de 
saúde Y anomami nas suas comunidades. observando. conversando e principalmente ttabalbando junto 
com eles. 

Deu para perceber que o nivel de cada ASY varia muito, dependendo das circunstâncias em cada 
comunidade. Temos no Rio Marauia a situação de encontrar Y anomamis vivendo em estados de 
mudanças diferentes, dependendo do gupo. 

Planejamos para o mês de outrubro 98 a realização de um curso central reunindo durante algums dias · 
todos os ASY da área, e em seguida, uma viagem de acompanhamento dos ASY nas suas comumidades. 
Se dá todo certo. esta viagem podera ser realizado já junto com o novo coordenador do Projeto, Wilko 
Van der Meer. 

20) 3V07/98 - 04/08/98 Estadia em St.Izabel (coordenador) 

- realizar acoompanhamento de pacientes Yanomamí, internados no Hospital de Stlzabei 
-> organizar ttansporte dos mesmos de volta ao Rio Marauia, ou seja a Manaus 

- realizar compras e pagamentos nos diversos comercios da cidade 

- organizar continuação atividades do Projeto durante a minha ausência na área 

- encontro com Sr.Joabe. chefe FNS de St.Izabel. para discutir situação atual da Malaria na área 
-> falo da necessidade de fazer outra termo-nebulização na área, principalmente na Maloca Pu1dma. a 
onde os mosquitos estão atacando como nunca 

-> o Sr.Joabe me informa que o insectícida está em falta, sem previsão de chegada. 
devido dificuldades financeiras por parte da FNS 

21) 04/08/98 Viagem St.Izabel - Manaus (coordenador) 
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OBSERVAÇÕES FINAIS: 

Começou desde janeiro 98 o Projeto SECOY A/ Saúde Y anomami Rio Marauia. Os primeiros passos 
como Associação responsável pela continuação .e administração do Projeto foram feitos. 

As primeiras medidas para instalar uma estructura funcional e eficaz foram tomadas. 
Mas não foi possivel de realizar todo previsto dentro da programação para estes 7 meses devido ao atrazo 
do inicio do trabalho do enfermeiro Wilko como coordenador do Projeto. O mesmo anunciou que vai 
chegar no Brasil no inicio de outubro 98. 

Assim eu tinha que continuar como coordenador do Projeto na área, um facto que me tirou uma pane do 
tempo para me preocupar com o desenvolvimento da estructura funcional da SECOY A e com a procura 
de possíveis futuros fontes financeiras por parte dos OG's e ONG's brasileiras. 
Muito positivo é que desde a instalação do escritório SECOY A em Barcelos, equipado com computador. 
a tarefa da administração financeira do Projeto está sendo repartido entre mim. João Silverio Dias e Dona 
Gerlinda. contando com a assessória de uma contadora em Manaus e com o apoio pontual do Sílvio 
Cawscens. 

Outrossim está sendo realizado uma pane da comunicação com diversos entidades estrangeiras e 
nacionais, a elaboração de boletims trimestrais e a colheta de dados de saúde e outros do Rio Marauia 
pela equipe de Barcelos. 
A mesma está cada vez mais habilidoso no uso do computador. 

Até agora a SECOY A foi divulgado, conhecido apenas na Comissão Permanente e no contexto 
municipal de St.Jzabel. Fora disto, a Associação, ou seja o Projeto, ainda não se apresentou ao publico 
brasileiro no nivel regional. estadual e nacional. 
Estão previstos nos priximos meses a conexão do nosso computador ao Intemet/E-Mail, a elaboração de 
uma "Homepage", viagems para contactos com OG's e ONG's em Brasília etc. e a instalação/elaboração 
de um Programa de gerenciamento de dados de saúde (ficharia de pacientes, est:rtisticas etc). Agredito 
que com estes medidadas as nossas possibilidades de divulgação, apresentação e comunicação vão 
melhorar muito. 

A proxima assembleia da SECOY A é previsto a ser realizado no mes de outubro/novembro 98 

Na área, os ultimes meses estavam marcados pelas consequencias do verão fortíssimo e prolongado. 
Sómente em abril 98 começaram a cair as primeiras juvas. 

Os Yanomami de algumas comunidades do Rio Marauia. como também em outros áreas (p.ex.Roraima) 
começaram sentir a falta de alimentos cultivados nas roças - banana, macaxeira, mandioca etc. Uma boa 
parte destes cultivos tinham·estragado devido a seca. 

Os acontecimentos em seguida mostraram a necessidade de a Comissão com seus diversos membros 
discutir e repensar a sua metodologia de atuação na área. principalmente a que se refere a manutenção de 
estructuras grandes e ao paternalismo (Missões, Postos com muitos atividades económicas, escola, 
merenda escolar etc.), fazendo que os Yanomami adotam cada vez mais a vida assentada com todas as 
consequências negativas como dependência economica. comunidades com super-população, escassez de 
caça e peixe, etc. 

A reportagem da TV Globo e, como consequência, o Projeto da ajuda humanitária da Funai e a doação de 
sacolas de rancho por pane do gouvemo estadual. causaram ainda mais confusão e efeitos duvidosos, 
além do clima tenso entre as diversas entidades da Comissão. 

Vamos ic:í. que pensar melhor sobre os objetivos da alfabetização, da formação e atuação de ASY, da 
criação de alternativas economicas e meios de autosustentação, e a Missão, em particular, vai ter que 
pensar mais sobre os seus objetivos de querer evangelizar os Yanomami. 
Assuntos pesados e dolorosos a serem tratados e discutidos nas proximas reuniões da Comissão. 
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Continua o problema de combate do alto índice de Malária na área. como também em todo o interior do 
Amazonas. 
Melhorou o esforço da FNS neste sentido. A mesma melhorou o seu equipamento e a sua estructura e em 
St.Izabel, construindo uma nova sede e inspectoria regional. 
A FNS contratou mais pessoas de St.lzabel, treinando as mesmas para ser guarda. microscopista e guarda. 
Com esta equipe maior e melhor equipada eles conseguiram intensificar o seu trabalho na área. 
cumprindo o que foi combinado no cronograma de trabalho 98. Mas parece que está começando agora 
surgir a falta de insecticidas a serem utilizadas na burrifação e termo-nebulização. 

Desde abril 98 está sendo usado um novo teste para detectar Malária Falciparum -o mesmo chama-se 
"Para Sight F' e usa uma Fita Teste e 3 Reagentes diferentes (hemolisante, detector e solução de 
lavagem). 
Trata-se de um método para a detecção qualitativa de um antígeno do Plasmodium Falciparum. a proteína 
II rica em histidina (HRPII). Este teste utiliza diretamente o sangue total, sem necessidade de preparação 
prévia da amostra. 
A sensibilidade do teste é de 95, 7 %, comparado com os exames convencionais (esfregaços de sangue). 
M.Falciparum com baixa parasitemia é também detectada. 
O teste é adequerido pela FNS e também repassado a nós para uso em lugures sem condiçoes de uso do 
microscópio. Uma coisa muito prático e utíl, 

Outro assunto que tomou a nossa atenção neste primeiro semestre do ano 98, é relacionado a atuação e 
colaboração da Missão Salesiana na área. 

Saiu o lrmãoTomas. que atuava na Missão Pohorn, e ·que no mesmo tempo era um dos salesianos mais 
serios. 
Desde o inicio do ano os Salesianos estão com uma nova Inspectoria em Manaus, como também com uma 
nova directoria em St..lzabel, que também está mandando (pelo menos parece) sobre a Missão 
Marauia/Pohoro. 

Parece que não houve um repasse de informações da antiga para a atual Inspectoria/directoria. 
O novo pessoal como o Pe.François (director Stlzabel) e o irmão Aroldo (Missão Marauía), não se 
mostraram. informado sobre os acontecimentos anteriores e as outras pessoas/entidades que atuam na área. 
Eles representam a nova geração salesiana, com pouca, ou nem uma experiência no trabalho com os 
Yanomami (no caso do Pe.François), 

Em diversas conversas que eu tive com Pe.François, o mesmo deixou a impressão de não se interessar (e 
gostar) muito pela situação, ou seja pela assistência aos Yanomam.i do Rio Marauia. Ele não parece ter 
muito afecto e estimação em relação aos Y anomami. 

No contrário, ele questionou a continuação das atividades da Missão na área, devido a dificuldade de 
justificar os altos custos, explicando que os Yanomami seriam um povo muito dificil de ser evangelizado, 
e também um po-..-o pouco agradecido. Uma prova disto seriam os 3o anos de atuação da Missão no Rio 
Marauia sem muito sucesso neste sentido. (Neste contexto é importante de mencionar a conclusão recente 
da refonna da sede da Inspectoria Salesiana em Manaus, que custou milhões de dolares. Dinheiro eles 
devem ter então!) 
Outrossim. ele me declarou varias vezes, que não é 1arefa e respónsabilidade nem uma da Missão de dar 
assistência de saúde aos Yanomami, mencionando a obrigação da Funai e FNS neste sentido. 

A Missão Marauía/Pohoro se encontra numa fase complicada, mas com ela, em consequencia disto, 
também as outras entidades que atuam no Rio Marauia - até um certo ponto. 
Há planos de desativar a Missão do Pohoro, e assím, de suspender as diversas atividades. inclusive a 
assistência a saúde. Estão pensando também de largar a respónsabilidade pelo Posto Ixima e para o 
sustento da Prof.Ana ( este sustento ea verdade nunca existia). 
O melhor colaborador da gente, o Pe.Míguel, não voltará a trabalhar na área, seguindo a nossa 
solicitação - uma pessoa com este comportamento não pode continuar na área! 
Já durante os ultimos meses, a colaboração da Missão na área de saúde, deixava muito a desejar (da Funai 
também!) • pode-se imaginar agora. 
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Bom, ainda é sedo para avaliar e saber o rumo da Missão. As decisões definitivas aindo não foram 
tomadas. Acho impressionante de observar certas tendências dentro da Missão Salesiana de querer se 
retirar da área, de repente. sem sentir a minima respónsabilidade pelas consequências da sua atuação 
durante os ultimos 30 anos no Rio Marauia. criando perspecívas, fazendo que comunidades enteíras 
ficaram assentadas, mudando o seu estilo de vida, panes da sua cultura etc. etc. 
Mas talvez. quem sabe, todo isto pode ter seu lado positivo, olhando a direção de uma desejável 
autodetenninação dos Y anomami. 

Já está decidido pela ONG italiana AIFO, de encerrar em agosto 98 o seu Projeto de saúde destinado ao 
município de St.Izabel. A sede e os equipamentos vão ser doados a Missão Salesiana - mais uma 
despedida! 

Foram meses difíceis, cheio de "novelas" .Sempre há mudanças, trabalhos interrompidos e abandonados, 
planejamentos descartados. 
Bom. facil o trabalho nunca foi e nunca vai ser - isto é Amazonas! 

Temos que olhar em frente, se aliar com as pessoas certas. colaborando com todas as entidades no Rio 
Marauia. principalmente na área de saúde, mas sobre tudo, nos temos que desenvolver e construir o mais 
rapido possível uma Associação SECOY A forte e eficaz. incluindo cada vez mais os Y anomami no 
desenvolvimento/realização da assistência de saúde, como também no processo da articulação política e 
em géral com os OG's, ONG's e as organizações indigenas. 

Manaus, 22/08/98 

Coordenador/ Enfermeiro do Projeto 
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RELACÃOTOTALDOSATENDIMENTOSDESAÚDEREALIZADOSNA 
ÁREA PELA EQUIPE SECOYA NO PERÍODO DE 18/12/97 A 04/08/98 

• ATENDIMENTOS DE SAÚDE EM GÉRAL: 4180 

• TRATAMENTOS ANTI-VERMINOSE: 124 

• TRATAMENTOS ANTI-AMEBA: 27 

• TRATAMENTOS COM ANTIBIOTICOS: 49 
->IRA:35 
-> INFECÇÃO URINARIA: 2 
--> INFECÇÃO OUVIDO: 2 
-> SUSP. INFECÇÃO UTERINA: 1 
---> CONJUNTIVITIS BACTERIANA: 1 
---> ABSCESSO DENTAL: 2 
-> MASTITIS: 2 
-> TONSILITIS: 1 
->ABSCESSO/ INFECÇÃO DERMATOLOGICA: 2 
-> INFECÇÃO BACTERIANA INTESTINAL: 1 

• EXAMES MALÁRIA: 603 
--> NEGATIVOS: 356 
-> POSITIVO VIV AX: 162 
-> POSITIVO FALCIP ARUM: 82 
-> POSITIVO MISTA: 3 

• TRATAMENTOS VIV AX: 129 

• TRATAMENTOS FALCIPARUM: 56 

• TRATAMENTOS MISTA: 3 

• EXA}AESBAAR:4NEGATIVOS 

• TRATAMENTOS INTENSIVAS: l 
-> CON1ROLE HEMORRAGIA ULCERA ESTÔMAGO: 1 

~-. t<EGISTROS DE TUBERCULOSE: 3 
-> 3 casos de TB Pulmonar 

-> 1 caso BAAR posit. na M. Irapajé 
-> 1 caso Raio-x posit. na M. Irapajé 
-> 1 caso Raio-x posit. na M. Raite (Pukima) 


