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Resumo

Com o objetivo de conhecer a situação de saúde de índios que vivem no norte do Paraná,
realizou-se estudo descritivo, em que são analisados os seguintes indicadores: coeficiente de
mortalidade infantil c seus componentes Imortalidade neonatal e pós-neonatal), indicador de
Swaroop-Uemura e indicadorde Guedes adaptado por Pereira, no período de 1990 a 1999. A
análise foifeita, comparando doisperíodos: 1990-94e 1995-99.para evitarflutuações aleatórias
devido ao número pequeno de casos. Os dados foram obtidos em livros de registros de
nascimentos e óbitos dos índios, existentes em cada reserva indígena, bem como em declarações
de nascidos vivos e declarações de óbitos quando esses eventos ocorreram em hospitais. Para
evitar perdas ou duplicidade nas informações, esses dados foram ainda comparados com os
relatórios enviados à Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Os resultados revelaram queda
do nível de saúde da população indígena dessa região, com piora de todos os indicadores e
aumento da mortalidade prematura, o quesugerea piora das condições de vidae a necessidade
de rever as estratégias nas ações ligadas à assistência á saúde desses povos.
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Indicadores de Saúde: Perfil de Saúde: Índios Sul-Americanos.

Summary
A descriptive study was conducíed with the objective of'evaluating the health status of
indians who live in the north of the State of Paraná. Brazil. For the period of 1990 to
1999, the folhwing health indicators were calculated and analyzed: infant mortality
rate and its componenls (neonatal and post-neonatal mortality), Swaroop-Uemura
indicator. and Guedes indicalor ladapledbyPereira). Ana/vsis was performed comparing
two periods: 1990 to 1994 and 1995 to 1999 in order to avoid rondam variaiion dite (o
thesmallnumber of cases. Data were obtained from books ofbirths anddeaths registration
in each indigenous reserve, as well as from death and birth certificates when these events
had happened in hospitais. Data was compared with the reports sent Io the Indian
National Foundation (FUNAI) to avoid duplicated and to recover omitted informalion.
Results revealed a decline in lhe health status ofthe indigenous population ofthis region
with an increase in prematura mortality and a decline in ali mortality indicators. These
suggest deterioraiion of the living conditions and the need to revise strategies of health
care actions related to this population.
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