
.,\\ ' I 

I 
\ I \ 

I 
\ ' I 

"' 

........ 

--

1 
' 

AP.D c A·'' \C\~\ 

M INIST:.ArO O .A. SAÚOE 

Secretaria de SaÚde PÚbli ca - Departamento Nacional de Profilaxia e · 
Cont1:Ôl e à e Dot:uças - Di vi são I:aci om.1 de Tuberculose 

, 27 de j aneiro de 1971. 

Médico· Chefe da Unidade de Atendimentos Especiais 

Diretor do Departaülento Geral de Assi stêne1a da FIDIA:t 

Relatório (envia ) 

Senhor Diretor& 

~ Apresontamos n V.Sa, os danos r efer ent es às etiv1dAdes 
da Uni dade de Atendimentos Ezpeciais (UAE), ca Divj _são I!ac.i onal de 
Tuberculose ( anti go SU~A do Serviço Nacional de Tuberculose) , em á
reas indÍgenas, em 1970, . 

Aproveit~mos a oportunidade para t ambém submeter à ap~ 
ciaç~o de V.Sü, o progrsma de tra t~lho pA:a o Ano em curso. 

Em anexo ainda tabela s ·e quadros nos quaj s, de f orma 
objeti~a , procuramos aprese~tnr os dado s que julg~mos 1nd1 s pensúvejs , 
além de uma mi nuta de ajuste de cooperação a ser r~rmad~ entre essa 
Fundação e esta Di visão. 

2a , Del eg,c1a Ree1on~l (Cuctabá ) 

Aqtü, 8 post~s inc{genas já se encontram int egrados na 
rêde estabelecida para cornb~ tcr n. tuberc ul ose sendo que o Couto 1~

galh;es foi !nclu1 do Pm 1970 . O c~ntr5le dos doen~es ~ exercj do por 
elementos prepar ndos per nós s endo que a maiori a dêsses elementos é 
constituida pelos prÓprios indÍ genas que recebem ~upervisão da Equi 
pe VolRnte de SaÚdo m~1nt1 ds pela prÓprj a DR. 

Dos doentes inscri t os em 1969, 18 tiveram al t a por cu~ 
ra ~41, no momento .da nossa supervlsão, antecipada , aliás, a pedjào 
dêsse Depar tamento, enc~ntravam-se em via de completar l(um) ano de 
tratamento, perÍodo mSrúmo indi spensáve~ para se cons1Qerar um trat~ 
mento completo. 

Gostaríamo~ de alert ar V.Sa. para o tato de que os ca
sos suspeitos, achRdos nos intervalos da p~ssag~m da equipe da UAE, 
são l evados ao Dispensário de Cuiabá. tsse tato acarreta dupli cida
~a ~e método de trabalho o que de certo modo tumul tua n rotlns esta
bel eci da por n6s , além de auments r o custo operacjonal do trabalho. 
Como solução dêsse problema sugerimos a criação, junto a Casa do !n-
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dio daquela capital• de um isolamento onde os suspeitos seriam escla
recidos e os doentes internado& dur~nte um per!odo m!ndmo cuJo limite 
seria a neg3t1vação do esputo. 

Levanba!!lento tubereul!nico revelou baixo !nd:fee de infCS 
ção entre alguns grupos 1 nclí genas dos que vi v~ na área dessa Delega
o1a. ~se tato torna vantajosa a introdução de um esquema de vacina -
ção pelo BCG. 

I 

As informações, ·já em nosso poder, sÃo suficientes para 
planejar tal esquema. Resta apenas preparar a enterme1ra chefe da &qui 
pa de Saúde, na técnica do manuseio e contr6le da vacinação :fntradér
Bdca, que é, a nosso ver, a maia· eficiente. i assim que colocam~s à 
disposição dêsse Departa~ento a Seção' de Entermagem da DNT onde a rer~ 
rida enfermeira poderá estagiar. 

Também o pessoal dos Voluntários da Paz, que mantêm con
vênio com a Fanal, poderá ser aubmet1do A aprendizagem e treinam~nto 
no próprio local de trab~lho no momento da passagem da noss~ equipe 
por alí. 

ba· D@legac1a Regional (Curitiba) 

O Curso de preparação de aencarregedos de trateme~to 8 em 
tfrea indÍgena, lendo a -efeito em Palmas, resultou na tormaçffo de 17 
pessoas. O ajuste entre a Funai, a. secretaria de SaÚde do Est~do do 
Paraná e UAE, assinado por v.Sa., dr. /sgo.stinho Loyola e nós, está em 
pleno vigor. 

I ' ~~ 
Ate o momento, - 15 doentes em tratamento e hc suspeitos 

se encontram em taae de esel9reo1mento. Insistimos em que a ecmpreP.n
aão s o apoio objetivo dos ehete~ dos Postos é inqispensável n~ b~m 
andamento da rotina eatabelee1da naquele ajuste de cooperação. 

Em dezembro Último percorremos.todo os Postos Indígenas 
ainda Dão integrados no esquema de luta contra a tuberculose. Assim 12 
ram visitados em Viagem prel:fminar." para reconhecimento do meio e das 
condições em~~e processarão os trabalhos~ os ll posto~ indígenas do 

,Bfo Grande do sul, Santa Catarina e São Paulo. 

Daseadoa no que to1 visto sugerimos o esquema abaixo, no 
ano em cursct 

1) Real1za~ão de um curso de preparaçro. 

o CUrso será levado a ete1to no PI de Guarita no BJo mrAn 
4e do SUl, com base na experiência de Palmgs. ~sse PI to1 escolhido 
porque, além de oferecer boas condições d~. alojamento, oferece uma p~
pulação de 1.300 indÍgenas o que permitirá um bom campo de ação para 
o aprendizado e tre1namento do pessoal que será Bdnistrado a pessoas 
aeleci onadaa, recrutadas e i ndi cadaa pela Funaí. 
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· A parte teórica a treinamento em serviço serão ministrados em aproxi
madamente Z5 d!as. 

Z) Uma vez encerrados o curso e o tre1112mento ~s1co, o 
pbssoal será deslocado, cada u~, para o PI onde têr lotado. A p~rtir 
daÍ a equ1 pe da UAE percorrerá todos os postos indÍgenas onde fnr!Í 1.! 

vantamento cl{tüco, tuberculÍnico e bacter1oscÓpico e executará a va
o1aação BCG intradérmi ca nos não infectados·. Dessa f'orma, os ~ncarr'e-

. . - l'.o·A•· A 
sadoa de cada PI receberao ~ retorço de ~prendizagem e treinamento , 
adaptado a área sob a sua résponsa.bil1d~de. Essa fa.se do trabalho te
r.á.a du~ação de 35 d1as, perfazendo um t~tal de 60 d1as, entre cura 
ao, legantamento do problema e vacjnação BCG em cada P.I. 

Os postos indÍgenas de São Paulo não estão 1neluidos nêJ, 
ae cálculo. Potter1ormente uma pessoa da UAE ~eroorrerá aqueles pos
tos com·o mesmo obJetivo. Essa etapa terá a duração de 15 d~as. 

3) Atualização, no _pôsto indÍgena de Guarita, õd& que já 
fizeram o curso em P.almast 5 diss. 

A exemplo ~o Paraná, será necessário o t!'e~ namento de uml 
pessoa·da FundaÇão para sup~r~são dos trabalhos desea área. No Para
ná, uma enfermejra da Funai ~ da Seoret~ria de S~Úde executa essa ta
reta. ~ugerJmos o~rove1t~mento do a~liar de enfermagem da ha. DR, 

. c!epo1s devidamente adestr~do em. e~tégio no nosso Di spensár:lo e ~bor!. 
tório Central de Tuberculose, no Rio de Janeiro. 

Os traba~tos terão Por base 3 UMdades Sani táris.s do Rio 
Grande do S\111 ~ão Vslenti m, Rftnd·e~tora ou Santo ..\ugusto, ou ainda T,! 
nente Por~ela (conforme as eonv1n1enc1as) e Sananduva e no Estado -de 
Santa Catarina, PÔsto de Ibir.ama, a base será o Dispensário c!e B~x:-:!l
nau. As medidas para consecução dêsse objetivo já foram tomadas. Para 
qué se p~ssa levar a bom têrmo o feferido plano, a Divisão Nacional 
c!e Tuberculose fornecerá dcm (2) m:fcroseóp!os à Seção de fuberculose 
c!a Sear~taria.do Rio Grande-do Sul que, por outro ladc, preparará,com 

·· · · · recurso~ deatâ DiVisão os microscopistaa n~essár1oa • 

.. 9a. »olegacia Regionat ( Campo Grande ) 

Aqui estabelecemos um programa que se desenv~lve 3á há 
10 anos (vo3a tabela anexa). 

Resultados desses trabalhos toram apresentados nos Con-
~ , , 

gressos Nac~ónal{de Tuberculose de Vitoria e Belem e p~bl1cados ~ 

Bev1 sta do Servlço Nacional de Tuberculose( no l.f.]. - lg trimestre· -

1967~· 
!'asa área apresentava l1lD dos maiores {ndieea de tuoorc.n 

loae do Pa!s. Atualmente entre os !ndiós aldeados o númer~ de easos 
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é mínimo. Entretanto a 1ncid~ncia continua alta pelo afluxo de ín
d1os desaldeados q~e, ao adoeeerem, voltam aà suas ~ldeias. Convé.D. 
assipalar que entro Ôsscs o número de abandono de tratamento é'ele
vado, pois ao conseguire~ melhora ~o seu estado de saúde, o que ae~n 
tece geralmente nos primeiros meses, os doentes voltam às fazendas 
de or1gea sem eompl$tar o tratam~nto. ~ o tenôm~no local da ac~~ngaa. 
só a cril!ç.lo de condições de trabalho na atdeia, poderá evitar ê.!, 
te êxodo, sSbre todos os asp~ctos, ineonvenienta. Particularmente no 
oaso do {nd1o em tratAm~nto de tuberculose deveriam ser criadas con
di~õ~s para se mqntê-lo na aldeia pelo menos, até ·o final do trata
mento. l'lo ano de 1970 houve 14 abP.ndonos de desaldeadoa. · 

Nessa Delegacia atua, sob a nossa orienta~ão, uma es
trutura composta pelo Hospital Porta da Fsperançn, sob a orientação 
4~ D.r. Itaru ~.masatt, que rot prêviamFnte submet1do a estágio nes
ta D1n são, por uma enterme1ra, uma auxiliar de enfermagem, wa labo-. , . 
rator1 sta, alem de 9 encarregados de tratame~to de 50 lei tos para !Jl 
ternnção. · 

O !ndice médio de cura (86.8~) nesses lO anos, atesta' 
a et1c1ência dessa estrutura. 

Julg~mos que a Pnrtir de agora pode ser atr1bu1da, no 
programa de combate a tuberculose da área, maior parcela de respons~ 
b!lidade àquele pessoal. A criação de equipes volantes de s~úde pla
nejadASpela Delegaci~s e a re~ização da situação funcional dos en
carregados de tratamento nos Postos, dar1am.condiçõea para reestrut~ 
rar os nossos planos de trebalho, de maneira que em futuro próximo , 
poSSamOS ticar, Somente, Com n Super~sio d~·tra~Alho 4a equjpe lO• 

cal. 

Pa~tl8 l!aC1 OnPl dO Xf ngú 

Bessa área as nossas P.t1v1dades são maia de prevenção . 
contra a tuberculose, já que só agora estão apareeendo os pr1me!ros 
casos 4e doença trazidos por grupos indígenas recém chegados ao Par-

. que. 
Essas medidas prevent~ves consistem em vac1nação com BCG 

(intradéndeo), tratamento dos doentes para eliminação dos f'ocos de 
contágio e cadastro torác1co anual. 

Fln 1969 vac1 namos 71.&.9 pessoas e no ano que ti ndou, vacJ. 
oamos o grupo Su1á.(Be1ços de Pau) transferido para aquele Parque).·. 

Ro decorrer do ano que se 1n1cia os nossos trabalhos 
prossegtrl rão. 

. Parque Ind!gena do AraguJlja (P1na) 

Em 1~69, tent~mos 1nst9lar. nos postos do ~rque at1vidP 
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des de luta eontra a tubereulose, que ser~am coordenadas pelo Hosp1 
·tal do fndio e.:n Santo. Iz:1bel. Conforme relatório de supervisão en -
Yiado s Presidêneia da Funa! Gm-2.5.1970, o serviço por nós implan
ted~ n5o f~~!~nou a eontento. O Hospital, por falta de laboratoriA 
ta, não tinha condições de r~zer o diagnóst1co e os controles de 
tratamento. _Os estagiários por nós preparados para atuarem ~omo en~ 
carregados de tratamento haviaaabandonado os seus postos. 

Em raee do alto fn1ice de tubereul1zgção daqueles ín
dios,. pensamos em reiniciar os trabalhos em 1971. Para tal seria rut 
cess$rio preparar novamente ó pessoal do hosp!tal q~e mudou e ou
tros encarregados de tratam~nto para os Postos. 

Fstamos informados que no momento o HOspital não 4is
pÕê de laborntorista. Essa lacuna torna impossível qualquer atividA 
de· ont~-tuberculose. 

Compreendemos as 4if'!.eulc!A4es no reerutamerato dos a -
carregados de trata.mento.· Pena é que aos estag1 ários, apssar do bom 
pradão que apresentam e do sem lnterêsse pelo trabalho, ~~orofere -
çam con~ições de. fJxaçilo• os baixos salárjos e os grandes atrasos 
dos _pagamentos devem ser levados em conta, além de outros tator_es • 
nos cas9s de abandono dos posfos pelos estag{ár)os. 

M1~s5es· Sales1anes de Kerure1 sangr~douro e s~õ K~reoa 

Atuqmos nessas Missões no ano dê 1966 em colRboração 
com o Destacamento da B~se Aérea de Campo Grande. No programa esta
beleeido .. na época os doentr-s eram encaminhados ao Hospital Porta da 
Esperança, da M1s.são Evangé ... ica Ca1uâ, em Iburados, ~e a duran
te a p:rime:t.ra rase do trntamen:to. Por ·ralta. de transporte :fomos obr1· 
gados a interromper as vlagens per1Õdicas da equipe. 

Os doentes descobertos pelos Bdssionários entretanto , 
cont_inuam a s~:r encam1~dos àquele hosp~tsl. No ano de 1970 estiV.! 
ram internados Z1 ~entes or1g!nárJos daquelas ~ssões, que estão 
sendo controladosrprôprios missionár!os,·dcs qua1s cão possuímos~ 
l'lhllll dado que nos permita avaliar os resultados. 

0-DOsso programa para 19n !nelui novamente a· passagem 
por alÍ, de nossg equipe, desde que nos seju garant! dos os mej os de . . ~ 

transporte i nd1 spensave1a. 

la., ?a,, 3a. e 6a. Deleg~c1e,s Feg1onais (Manaus, Belém,_ Recite e Si~ 
. · . Luiz). . . 

Um médico _da UAtt em viagGm preliminar, percorrerá, br_g 
vemente essr1s ~s. com o ob3et1vo de estudar as poss1·b1l:ldades de 11! 

e-/ ':-) :. ....... '- ' , 
plantaçio 1 d~estrutura ~e lutA contra a tuberculose. Somente apos o 
recolh1 mento das int·.,rmações, será poss!vel estabelecer J'lano de ação 

I. 
I 


