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ABREVIATURAS UTILIZADAS 
- PMSGC - Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira 
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- FUNASA - Funda~o Nacional de Saúde 
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1 - INTRODUÇÃO 

A PMSGC, através dos profissionais atuantes na SEMSA envolvidos 

com a problemática da saúde indígena, foi levada a participar da estruturação 

do DSEI-RN em função da necessidade de divisão das ações em saúde nesta 

vasta região, parte das quais já vinham sendo realizadas pela mesma em se 

tratando de um município cuja população é predominantemente indígena. O 

plano de trabalho elaborado foi fruto de ampla discussão junto às demais 

instituições convenentes (SSL, Diocese de SGC - CSE; FOIRN), incluindo 

representantes da população interessada e da FUNASA local, cujo início se deu 

em fins de 1998 e· culminou na apres~ntação do plano à FUNASA em novembro 

de 1999, sendo o mesmo aprovado e oficializado no final de dezembro do 

mesmo ano. As ações previstas pelo convênio em questão (520 / 99 ) são as 

seguintes: 

- Assistência em nível primário à saúde das populações indígenas da 

zona rural compreendida pelos rios Içana e afluentes (Aiari, Quiari, 

Cuiari e Cubate), Xié, Papuri e povo Maku da etnia Dâw (Ri~ Negro 

defronte à sede municipal), incluindo a imunização e translado de 

pacientes p-ara as referências na sede municipal; 

- Supervisão e capacitação em serviço dos AIS e demais profissionais 

. técnicos atuantes junto às comunidades; 

- Participação nas reuniões de avaliação e planejàmento dos Conselhos 

..• 
Locais de Saúde; 

- Remoção de pacientes para as referências com maior capacidade 

resolutiva (Manaus e eventualmente outros centros) por via aérea ou 

fluvial, bem como retorno dos mesmos; 
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- Contratação de aeronaves para resgates emergendais na área rural; 

- Estruturação / adequação de duas· estruturas já disponíveis para 

funcionamento como pontos de referência interiorizados; 

- Estruturação de uma sede administrativa para o convênio; 

- Estruturação de um serviço de consultas médicas via Internet; 

- Estruturação de um serviço de apoio aos pacientes referidos para 

Manaus, de modo a agilizar procedimentos e assegurar a contra 

referência; 

- Aquisição de equipamentos e insumos necessários para o adequado 

atendimento das ações propostas. 

Há que se destacar aqui a íntima relação criada com a FOIRN, que se dispôs a 

contr9tar e ceder os profissionais necessários, tendo em vista a 

impossibilidade de contratação eventual de profissionais pela PMSGC em se 

tratando de um ano eleitoral. 

Os profissionais em questã~1 ~onstitu~m-se nos se~uin~es: / _ , , 1 -k- 

/ 

-1--~r.•,a- .e,,.. •• trc .... .,_ v~ •. ~'7n-~J~j("_ Vc,, L.·..-,- ( '-/ f 011<..t,.\ 
- 3 médicos / 1 : 

: -, . \. ) ··J - 6 enfermeiros / 0 1 
_',) '·' (, (, r 'I ;~_ - _I 'r ,. ' () 'I. ,' v" ,- r: r: ~ n?\i vr.; 

4 odontólogos 

1 farmacêutico-bioquímico/Jf ,,n·, ..•. c\,Q (11) -1,\ e:- 
1 
\ , _ 

/ 1 ~ !,•., J {l~I' l ,,~.J.... ,·.-,, 
20_técnicos de enfermagem para atuação em campo,, i~{l_.-.: ' 

- 2 técnicos de enfermagem para o serviço de apoio em Manaus 

1 d '' d .,- . \ 1 - a ministra o~/ ..:..w,· 0\..., 0lr u.,. ~-f 0 

1 técnico em c~ntabilidade /}·,,.' C l,< r). J ,. 

3 auxiliares administrativos : -:.~., 1- ~ e\~- ·1 ~~/o,. e :(')') 
. ~ . 

- 2 motoristas (1. ~-- ~G,( ~ .":\~., ti-. 1 .. 1,v, ( .J- -_iLi._, (,.._. 

- 2 auxiliares de serviços gerais 
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\ 
Todos foram contratados e disponibilizados para os respectivosjservtços, com I 

. ~.f1 
exceção de um técnico) de enfermagem para as atividades ~~9.--0 

processo de seleção do pessoal de nível técnico e administrativo foi realizado 

em conjunto com as demais instituições. O pessoal de nível superior foi 

selecionado através da avaliação de currículos e de contatos com os 

responsáveis pela execução do plano. 

Dos profissionais da área da saúde, todos com exceção de dois enfermeiros e 

os dois técnicos em Manaus receberam capacitação introdutória quanto à 

região, com ênfase nos aspectos antropológico e sanitário, realizada no 

primeiro trimestre. Todos receberam as informações necessárias ao longo do 

desenvolvimento das atividades subsequentemente ao curso introdutório. 
~ . '? 

Os técnicos em Manaus, dadas as características diferenciadas de atuação, não \ ·) ·..._ j 
. d" d 1 · "' - ·- -- presem iram e ta ccpacítcçêc. 

Devemos destacar aqui que o início da maior parte das atividades de campo, 

com previsão para março segundo o cronograma original apresentado à 

FUNASA, sofreu um pequeno atraso devido principalmente a dificuldades para 

a aquisição e demoras no recebimento de equipamentos e insumos diversos 

(relativas ao processo de empenho do orçamento municipal e respectiva 

aprovação pela Câmara Municipal, e também devido à grande distância do 

centro mais próximo, Manaus). 
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2 - ASPECTOS RELEVANTES DA REGIÃO DO ALTO RIO 

NEGRO 

A região correspondente ao alto curso do Rio Negro no Brasil está 

compreendida basicamente na área do município de São Gabriel da Cachoeira, 

ao noroeste do Estado do Amazonas, estimada em cerca de 130.000 km2. 

Trata-se de uma região vasta com múltiplos ecossistemas onde predominam as 

águas pretas (com baixo teor de sedimentos e elevada saturação de ferro), 

matas baixas entremeadas de extensos igapós e áreas de caatinga, pouca caça 

e relativamente pouco pescado, caracterizando um dos ambientes mais 

oligotróficos de toda a bacia Amazônica, marcado por um elevado nível de 

adapatação das populações nativas que ali vivem há vários séculos. Estas 

compreendem 23 etnias pertencentes a 3 famílias linguísticas (Aruak, Tukano e 

Maku), em um total aproximado de 20 mil habitantes dispersos em cerca de 

400 ccmunidcdes e pequenos sítios, ao longo de mais de 3.000 km de rios e 

igarapés navegáveis. Estes, em muitos trechos, apresentam difícil 

navegabilidade de acordo com o nível das águas, tornando por vezes os 

deslocamentos muito perigosos ou lentos e cansativos, sobretudo nas regiões 

mais afastadas e densamente povoadas. Os meios de transporte mais 

largamente utilizados são canoas com motores de popa, além de barcos de 

.~ 

' baixo calado com até cerca de 20 metros de extensão devido à grande 

quantidade de pedras, bancos de areia e corredeiras que caracterizam os rios 

da região (uma canoa com motor 15hp carregada pode levar até duas semanas 

para ir da sede municipal até a comunidade mais distante em um determinado 

rio, por exemplo, o IÇANA, totalizando aproximadamente 600 quilômetros 

percorridos por via fluvial). 

i· 
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A população total do município, segundo o último censo do IBGE, é estimada em 

cerca de 27 mil pessoas1 das quais a grande .: maioria são indígenas (cerca de 

80'Yo) que vivem sobretudo na zona rural, a despeito da crescente migração 

para a zona urbana e periurbana verificada nos últimos anos, motivada 

principalmente pela busca de continuidade nos estudos, emprego assalariado e 

acesso aos serviços de saúde, concentrados na sede que conta atualmente com 

cerca de 12 mil habitantes, boa parte dos quais são migrantes nordestinos com 

raízes na região (comércio, garimpo, etc) e militares das mais diversas partes 

do país (Exército - BIS / BEC e Aeronáutica, cerca de 2000 indivíduos). A 

economia local está fundamentada principalmente no comércio e sobretudo nas 

atividades de subsistência (agricultura e pesca). 

O acesso à região se dá por via aérea (duas horas de bimotor a partir de 
-- 

Manaus, vôos diários exceto aos domingos) ou fluvial (4 a 10 dias de barco 

desde Manaus, de acordo com o nível do rio, 6 barcos semanalmente). 

3 - ANTECEDENTES DO PROJETO I INFRAESTRUTURA , 
t>E SAUt>E EXISTENTE 

3_.1 - ANTECEDENTES DO PROJETO 

Os primeiros serviços de saúde na região surgiram através dos missionários 

católicos, que até hoje mantêm três estruturas no interior da Terra Indígena 

do Alto rio Negro, a saber: Hospital N. Sra. Das Dores, em Taracuá, Posto de 

Saúde de Assunção do rio Içana e a Unidade Mista São Miguel de Iauaretê, r: ' ti 
o-(" y__\ 

1 Existem Indicações de que a população desta vasta área situa-se entre 30 e 40 mil habitantes. Somente a 
efetivação de um censo completo e abrangente poderá responder a esta questão, que pode representar una 
perda significativo. de recursos destinados à saúde no muricipla fundanentodos no n..nero de habitantes do 
mesmo (p.e. PAB). 
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todos através de convênios com a Superintendência da Saúde do Amazonas 

(SUSAM). A Unidade Mista de São Gabriel ~a Cachoeira, extinta para dar 

lugar ao HGuSGC, mantido pelo Exército igualmente conveniado à SUSAM, foi 

originalmente construída para servir como sanatório para tuberculosos frente 

aos graves relatos feitos por Ettore Biocca, cientista italiano que visitou a 

região em meados deste século e que já alertava a respeito do potencial desta 

doença entre as populações indígenas do rio Negro. Este local abriga hoje o 

CSE - DWI, vinculado à Diocese de SGC e conveniado à FUNASA, tendo como 

principal motivo a capacitação de recursos humanos na área da saúde. Ainda o 

Exército, na esteira do projeto Calha Norte, desde meados dos anos 80 conta 

com 6 pelotões de fronteira em área indígena onde são prestados, 

passivamente, serviços de saúde quase que permanentemente por médicos, 

dentistas e bioquímicos geralmente recém-formados, vindos de muitas partes 

do país (serviço obrigatório) .. Mais recentemente, a SEMSA de SGC passou a - efetuar ações pontuais em toda a região, porém apenas de forma incipiente e 

sem continuidade, tendo sido concentrados esforços nos aspectos relativos à 

municipalização da saúde (parcial), levada a cabo no ano de 1998, tendo como 

aspecto fundamental a_ criação do Conselho Municipal de Saúde deste município, 

o qual vem se mantendo atuante com a devida regularidade. 

A SEMSA - SGC, tal como foi estruturada a partir de1997, assumindo várias 

atribuições dentro da municipalização da saúde vigente, esboçou apenas tímidas 

tentativas no sentido de implementar uma assistência interiorizada, 

desarticuladas das demais iniciativas em saúde na região. O esforço 

empreendido, apesar de incipiente, logo padeceu pela falta de recursos 

financeiros e pelas dificuldades de contratação de pessoal para tal tipo de 

10 
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atividade, frente à remuneração geraf,:nente oferecida. Às dificuldades de 

ordem econômica vieram somar-se questões logísticas, sobretudo, destacando 

se a existência de apenas um barco em condições precárias e duas lanchas 

novas de elevada potência e consumo à disposição para as viagens. Estas últimas 

apresentam ainda difícil e arriscada navegabilidade em grande parte do ano, 

considerando-se os rios de toda a região. Em paralelo, por iniciativa da PMSGC 

e da SEMSA local, a representação desta prefeitura passou a "facilitar", de 

forma bastante eficaz, o acesso de pacientes às consultas e aos exames dentro 

do SUS, contando com um mínimo corpo de profissionais dedicados, alojando e 

alimentando os pacientes em trânsito e seus eventuais acompanhantes. A 

inclusão da SEMSA - SGC na recente série de encontros multi-institucionais 

que discutiram as questões de saúde locais, através da participação efetiva dos 

servidores responsáveis por esta proposta, com experiência de campo na região 

nas áreas de assistência · e imunização indígenas, propiciou o seu 

desenvolvimento, considerando-se ainda o contexto da atual conjuntura política 
da saúde regional, favorável ao desenvolvimento de parcerias sólidas e 

comprometidas com as reais necessidades sanitárias da população local (rural e 

urbenc), essencialmente. indígena. 

3. 2 - INFRAESTRUTURA DE SAÚDE EXISTENTE2 

A REDE DE SERVIÇOS de saúde disponível na região é a ·seguinte: 

2 Frequentemente os profissionais de saúde se deparam com pacientes que relGtam 
passado de tratamento médico na Colômbia, principalmente em Mitu, sede do Oepto. dei 
V aupes, nas proximidades do PEF de Querarl, a qual conta com um hospital onde são 
realizadas inclusive cirurgias de grande porte (sic). Seria importante o estreitamento das 
relações com este centro para benefício das populações de ambos os lados da fronteira, 
onde os laços de parentesco são rr&1ito fortes. Igu.fmente são relatados casos de 
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BÁSICA - consta de postos ou centros de saúde (ambulatórios) assim 

distribuídos: 

SEDE MUNICIPAL 

CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PROF. TIAGO MONTALVO 

Estrutura em reforma desde o 2° semestre de 1999, vem funcionando 

parcialmente desde então em conjunto com o C.S.E (Centro de Saúde 

Escola). Originalmente dispõe de consultórios médicos (dois), de 

enfermagem (um), sala de curativos, sala de imunização e conservação de 

imunológ_icas, gabinete odontológico, salas dos programas especiais sob 

responsabilidade da SEMSA (Tuberculose, vigilâncias Epidemiológica e 

sanitária, carências nutricionais, PACS e PSF), laboratório de analises _ ) .- . 

clinicas e farmácia. Atualmente o atendimento médico e laboratorial ', )f'' - A 

atuam no C.S.E. (Centro de Saúde Escola), enquanto os demais programas \ 
) 

estão em atividades em uma estrutura antiga alugada pela diocese local. 
- 

Esta estrutura padece frequentemente pela elevada rotatividade de 

profissionais e mesmo pela falta destes, em decorrência sobretudo dos 

baixos salários oferecidos. Uma extensão do posto, voltada para o 

programa de saúde da família, pode ser verificada na Escola Inês Penha 

no bairro Dabarú e consta de 01 (uma) sala para consultas e pequenos 

procedimentos e 01 (uma) farmácia básica anexa. As viagens pontuais ao 

interior darão lugar a estruturação dos serviços da SEMSA ao DSEI 

RN, onde atuará nos rios Içana, Xié, Papurí e junto ao Povo Dãw. 

tratamento para tuberculose e de imunização pelas profissionais colombianos no lado 
brasileiro. 
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CENTRO DE SAÚDE - ESCOLA DOM WALTER IVAN: 

Em atividades nas instalações da antiga Unidade Mista de São Gabriel da 

Cachoeira, originalmente construída como um sanatório para 

tuberculosos, dispõe de consultórios médico e de enfermagem, gabinete 

odontológico, laboratório, sala de curativos, farmácia e sala de 

imunização, dispõe ainda de varias salas de aula que são empregados na 

formação dos Recursos Humanos da Saúde da região em todos os níveis. 

Tem ainda em seu encargo o programa de controle da Hanseniase, 

fortalecido pelo apoio do Centro de Venereologia e Dermatologia 

Tropical Alfredo da Mata (capacitação de recursos humanos 

principalmente) e ações dirigidas ao controle do tracoma. Suas 

atividades estavam dirigidas principalmente a um dos bairros da cidade 

,_ (Praia) e comunidades afetadas pela hanseniase no Médio Rio Negro. 

Passará a atuar no DESEI-RN em todo este rio (dentro do município), e 
- . ~c?'fl'·Jv,:''i1JP __ . 

nas estradas (comunidades e sítios), incluindo, a reserva· do Balaio. 
/~·"/' 

INTERIOR (ZONA RURAL) 

AMBULATÓRIO NOSSA SENHORA DAS DORES, TARACUÁ, RIO UAUPÉS 

Estrutura administrada pelas Irmãs Salesianas, dispõem de um corpo de 

técnicos e auxiliares de enfermagem que realizam tarefas básicas, incluindo 

imunização de forma rotineira, e de amplas salas-dormitório que têm 

servido principalmente para abrigar tuberculosos em tratamento, durante 

parte ou toda sua duração. A equipe realiza também viagens as comunidades 

circunvizinhas, com destaque para os povoados Maku dos igarapés Ira e 

CUNURÍ, este último assolado pela tuberculose. 

t3 
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Possui um gabinete odontológico básico. N~o se dispõem de diagnóstico 

laboratorial. 

AMBULATÓRIO DE ASSUNÇÃO, RIO IÇANA 

Possui as mesmas características do anterior, igualmente administrado 

pelas Irmãs, dispondo inclusive de gabinete odontológico básico. Sua 

capacidade de abrigo é bastante reduzida e menos utilizada em comparação 

à anterior. Da mesma forma atende as comunidades circunvizinhas. Não 

dispõem de diagnóstico laboratorial. 

PELOTÕES DE FRONTEIRA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Constam de 6 unidades de vigilância de fronteira subordinadas ao Quinto 
'- 
Batalhão de Infantaria de Selva. Atuam através das suas respectivas 

Formações Sanitárias, as quais dispõem de consultório médico, farmácia e 

laboratório, gabinete odontológico . Contam com os respectivos 

profissionais na maior parte do ano, sob rodízio, se passando cada ano 

várias semanas sem que a equipe esteja completa . A atenção é dirigida para 

os militares e suas famílias, porém atendem a população i.ndígena das 

comunidades próximas e eventualmente atingem as mais distantes através 

de deslocamentos de curta duração. Os pelotões localizam-se em territõrlo 

indígena, a saber: 

1- MATURACÁ, T.I. Yanomamy 

2 - CUCUÍ, no povoado de mesmo nome, Alto Rio Negro 

3 - SÃO JOAQUIM, no Rio Içana 

4 - QUERARI, no alto curso do Rio Uaupés 

5 - IAUARETÉ, na confluência dos Rios Uaupés e Papuri 

l-i 
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. 

6 - PARÍ-CACHOEIRA, no alto curso do Rio Tiquié, em fase avancada de 

impfantacao. 

7- TUNUI-CACHOEIRA, no media Icana, em fase inicial de implantacao. 

HOSPITALAR 

SEDE MUNICIPAL 

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO 

Instalação militar com capacidade aproximada de 50 leitos (alas pediátrico, 

obstétrica e clínico-cirúrgica}, funciona como uma Unidade Mista 

(internação e ambulatório). Conta com centro cirúrgico, além do mais 

completo laboratório de análises clínicas e o único serviço de radiologia da 

região, dispondo de serviço de emergência permanente. A maior parte do 
...••. 

seu corpo clínico se renova a cada ano (serviço militar obrigatório). 

- ZONA RURAL 

UNIDADE MISTA SÃO MIGUEL DE IAUARETÉ 

Estrutura administrada pelas Irmãs Salesianos, tem seu quadro de 

funcionários constituído quase que exclusivamente por pessoas da região e 

funciona também como abrigo a doentes em tratamento para tuberculose. 

Dispõem de laboratório básico de análises clínicas. Não possui ccpccidcde 

para dirigir investigações às zonas mais afastadas. _ 

O SISTEMA DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO já foi descrito 

acima, de forma simplificada. Caberiam aqui apenas algumas observações. 

[5 
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Todas as unidades citadas processam amostras de escarro para 

exame baciloscópico, sendo que apenas Taracuá e Assunção não 

dispõem de técnico habilitado para ~ua leitura; 

- Idem para a pesquisa do plasmódio. Acrescente-se aqui o laboratório 

central da malária no prédio da FUNASA local, aberto nos dias úteis 

para diagnóstico e verificação de cura (muito pouco realizada na 

prática cotidiana). 

- Pesquisas de leishmania e da hanseniase são feitas no Hosp. de 

Guarnição e no laboratório municipal; 

- Além das unidades citadas como as mais tradicionalmente envolvidas 

no abrigo para os tuberculosos em tratamento (Iauareté e Taracuá), 

sob estreita supervisão, merece destaque a Casa do Índio de São 

Gabriel, que este ano foi entregue aos cuidados da Diocese local após 

ter sido transferida da FUNAI para a FUNASA no final do ano 

passado. Até o presente, porém, sob o ponto de vista da adaptação 

da estrutura em função da população alvo, sobressaem as unidades da 

zona rural . O papel destas unidades no controle da tuberculose 

deverá ser revisto à medida em que a rede se desenvolva, tendo 

sempre como diretriz fundamental devolver o mais rapidamente 

possível o indivíduo ao convívio com a sua comunidade. _\ 

- Merece destaque o único setor de Radiologia da região, pertencente à 

estrutura do HGuSGC, não só por este fato mas também pela 

excelência dos técnicos responsáveis. Com a previsão de abertura do 

Hospital Militar em Iauareté, possivelmente será inaugurado o 

primeiro serviço de radiologia baseado na zona rural do município. A 
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sede ressente-se da inexistência de ultra-sonografia, até mesmo pela 

alta rotatividade dos profissionais médicos no município. 

- Lamenta-se a impossibilidade da realização de uma maior gama de 

exames sorológicos na região, especialmente em função do 

importante atraso no retorno dos resultados a partir da referência 

em Manaus. 

A A 

A COBERTURA DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, tendo 

em vista a extensão territorial do município e os meios de transporte possíveis 

(canoa ou lancha e avião ou helicóptero), destacados para esta função, é 

extremamente precária e restringe-se às Unidades de Saúde supracitadas, 

acompanhando sua hierarquia de atribuições e o perfil dos profissionais 
"" disponíveis, com exceção do transporte aéreo que, pelo seu alto custo, persiste 

extremamente restrito. As remoções de urgência por via fluvial costumam ser 

organizadas pela SEMSA, com apoio eventual das instituições parceiras 

(FUNASA, CSE-DWI, SSL, FOIRN). As remoções de emergência, 

tradicionalmente requisitadas por via aérea utilizando as pistas de pouso 

disponíveis na zona rural, costumam ser infreqüentes e esparsas. Há ainda - - 
baixa cobertura do sistema de comunicação, que utiliza quase que 

exclusivamente a radiofonia, o que somado a outros fatores termine por 

acarretar muitos enganos e mal-entendidos. 

AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
..• 

Estas atividades restringem-se quase que exclusivamente à sede 

municipal e não têm sido capazes de fazer frente à demanda encontrada 

{problemas do lixo, comercialização de alimentos, criação de animais no 

/.f 
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perímetro urbano, entre outros), talvez mais por falta de otimização do quadro 

disponível (falta de disponibilidade de tran~porte, melhor capacitação dos 

recursos humanos), incluindo aqui uma interface com o Departamento de Obras 

do município, do que pela insuficiência destes (o Setor de Vigilância Sanitária 

possui em seu quadro usual um enfermeiro e pelo menos um técnico de saúde 

fixo). As apreensões e notificações têm sido as atividades mais freqüentes. As 

atividades de vigilância sobre as populações animais (cães e sobretudo ratos) 

têm sido prejudicadas pela falta de recursos, o que já vem trazendo reflexos 

negativos para a saúde da população (descrição de um caso típico de 

leptospirose no início do ano 2000, ao que consta comprovado em Manaus). 

Taxa de cobertura vacinai anti-rábica entre os cães do município: 17,3 1o. 

AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA DE CONTROLE DE DOENÇAS 

• Vigilância Epidemiológica - programa mantido pela SEMSA e que tem tido 
- em seu encargo, fundamentalmente, a notificação de agravos agudos e 

crônicos e investigações pontuais nesta área, com destaque para os óbitos 

de causa indeterminada, bem como vem atuando de forma crescente na 

implementação de_ ações preventivas (DST I AIDS, tétano neonatal e --; /,/!·' j _ 

acidental, além de malária e diarréia em conjunto com os programas PACS e ,7 : . l: 
PSF). Tem a sua disposição um enfermeiro e um técnico, fixos, 

complementados com outros servidores da SEMSA conforme necessário. 

+ Controle da Tuberculose - programa mantido pela SEMSA com o intuito de 

centralizar as informações a respeito dos pacientes sob tratamento 

ambulatorial (incluindo radiografias), manter vigilância sobre os curados e 

organizar a investigação dos comunicantes e faltosos, bem como estruturar 

um núcleo de processamento e difusão de informações, medicamentos 
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' 

específicos e de capacitação de recursos humanos. Conta em seu· quadro 

com um coordenador médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, 

porém os recursos necessários à muitas das atividades previstas não foram 

disponibilizados de forma minimamente suficiente nos últimos anos. 

Especialmente a investigação de contatos e averiguação da situação da 

tuberculose em áreas remotas, de difícil acesso, ficou prejudicada pela 

~~si;t;,;3 inexistência de uma rede interiorizada de saúde (o que 

sobressai ainda mais se considerarmos que cerca de 80% dos casos 

registrados provêm da zona rural) e pela indisponibilidade de recursos 

humanos e insumos para os deslocamentos necessários). 

+ Controle da hanseníase - programa mantido pelo Centro de Saúde-Escola 

D. Walter Ivan, tem pautado sua atuação no acompanhamento domiciliar e 
'- 
ambulatorial dos hansênicos (periódico na zona rural), triagem 

dermatológica na sede (incluindo a Casa do Índio e carteiras de saúde)e nos 

deslocamentos desta instituição ao interior, bem como constitui referência 

para medicamentos específicos e formação de recursos humanos. Possui em 

seu quadro boa parte dos profissionais atuantes no CSE, sobretudo de nível 

médio, capacitados em cursos promovidos pelo Instituto de Vener. e 
Dermatol. Tropical Alfredo DaMata, referência regional. 

+ Ações de luta contra o Tracoma - igualmente centralizadas pela ~quipe do 

CSE, a qual vem desenvolvendo este trabalho junto às populações das áreas 

periféricas próximas da cidade, de um dos bairros desta e dos internos da 

Casa do Índio. A equipe da Associação SSL participou de forma decisiva não 

só em alertar para a seriedade da situação desta endemia na região bem 

como intermediou a vinda de profissionais especialistas no assunto para o 

treinamento dos profissionais da região. 

. ' ', ' ', ~ ~ . ~ ... 
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+ Ações de combate à malária - tarefa tradicionalmente conduzida pela 

FUNASA local, permanece sob a responsabilidade de seus funcionários 

porém os recursos são repassados através da Secretaria Estadual de 

Saúde, com apoio da SEMSA local. O esforço da equipe tem sido 

recompensado (ver índices a seguir), e tudo indica que o controle desta 

importante endemia dependerá da manutenção constante das atividades 

desta equipe, para as quais devem ser garantidos os recursos necessários, 

bem como da implementação de um sistema eficaz de vigilância onde a rede 

de agentes de saúde, tanto na área urbana como na rural, juntamente com a 

rede de laboratórios habilitados para hematoscopia, constituam uma rotina 

de mútua colaboração. Atualmente o serviço possui estrutura somente para 

ações continuadas na sede e suas áreas periféricas (principalmente as 
'"' estradas), onde por outro lado ocorrem a maior parte dos casos. Conta com 

12 técnicos em controle _da malária e veículos para deslocamento terrestre - e fluvial em número adequado. Carece, entretanto, de equipamentos de 

segurança para o emprego de substâncias tóxicas usadas na prática 

cotidiana. 

+ Ações de imunização - a rotina de imunização do município achava-se 

dividida do seguinte modo, até o final de 1999: na sede municipal aos 

cuidados da SEMSA, enquanto que nas estradas e zona rural (indígena) sob 

respenscbílldcde da FUNASA local, através da ESA! (Equipe da Saúde 

Indígena). As ações no interior em 1999 ficaram prejudicadas pelos cortes 

de verbas federais, o que reduziu o número de viagens ao longo do ano e 

resultou em queda da cobertura vacinai em toda a região . 

. .••• '• r• •. - . • . ' - - •. • •. ' • ' .. •' ,, < •'"•. " ' , 
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4 DADOS DEMOGRÁFICOS DA 
, 
AREA RURAL SOB 

RESPONSABIUDADE DA SEMSA 

Como referido anteriormente, a SEMSA é responsável, no âmbito do 

DSEI-RN, pelas populações dos rios IÇANA, AIARI, QUIARI, CUIARI, 
, A 

CUBATE, XIE, PAPURI e do povo DAW I MAKU, com o qual já vinha atuando 

de maneira mais expressiva por localizar-se defronte a cidade de SGC e 

apresentar problemas sérios do ponto de vista coletivo, com-destaque para as 

doenças infecto-parasitárias, o alcoolismo e a desnutrição. Os dados 

populacionais abaixo relacionados foram coletados durante os três primeiros 

meses de atividade das equipes multidisciplinares, comparados com o censo 

vacinai disponibilizado pela FUNASA local e daí por diante atualizados 

peri!)dicamente. Incluimos outros dados pertinentes na tabela. da página 

seguinte. 

Os dados aqui contidos ainda carecem de um maior conhecimento relativo aos - . 
movimentos populacionais, de forma a determinar com maior precisão a 

estimativa populacional, com ênfase na distribuição étnica e familiar. Este 

aprofundamento somente será possível com a intensificação das atividades 

através da permanência mais prolongada e constante dos profissionais 

envolvidos, _bem como pelo apoio e estímulo à capacitação continuada dos 

mesmos mediante plano de formação a ser estabelecido. 

5 - ESTRUTURAÇÃO DA 
PROJETO 

, A 

AREA DE ABRANGENCIA DO 

Considerada como a área mais extensa do DISEI Alto Rio Negro, além de 

possuir os principais obstáculos à navegação de pequeno porte de toda a região 

XI 
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e abrigar as populações menos assistidas em toda a história local, poderíamos 

dizer que, em relação à infraestrutura sanitária disponível quando iniciada a 
,/. 

primeira etapa de implantação do DISEI, foi necessário partir quase do zero, 

motivo pelo qual não foi possível manter profissionais em rodízio permanente, 

para o que contribuíram igualmente a necessidade de realizar campanhas de 

imunização (pelas baixas taxas de cobertura vacinai constatadas inicialmente), 

atividade que foi beneficiada precocemente com pontos de apo_io (rede de frio) 

dada a sua relevância para a saúde pública. Desta forma, tornou-se imperativa 

a necessidade de constituir pontos de apoio ao longo dos rios abrangidos, 

geralmente em pontos centrais, de acordo com o território de abrangência de 

cada microárea, denominada PÓLO-BASE, das quais a estrutura de apoio 

funciona como sede operacional. Estas dispõem de alojamento duplo, espaço 
..•.. 

para convívio dos profissionais (incluindo televisão e antena parabólica) e 

espaço dedicado ao atendimento e observação de pacientes, bem como 

farmácia básica e aparato radiofônico para acompanhamento dos agentes de 

saúde e contato com a sede administrativa. Ainda há um espaço reservado para 

estocagem de combustível e gêneros, bem como uma área de abrigo pero o 

gerador de eletricidade, capaz de suportar as demandas usuais que. incluem de 

..• 

modo especial a manutenção da rede de frio (neste caso refere-se ao freezer 

empregado para congelamento de acumuladores de frio e confecção ~e gelo 

empregadós na imunização à distância da sede do PB). 

A região abrangida por este convênio, representada por 8 rios com mais de 

1.500 quilômetros de trechos navegáveis, 134 localidades habitadas e cerca de 

6.573 indivíduos, ao longo do primeiro ano do projeto foi alvo então da 

construção de três PB através do convênio DISEI-FOIRN (Patos no Papuri, 

Tucumã no Içana e Canadá no Aiari) e adequação de quatro estruturas pré- 
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existentes através do próprio convênio do DISEI-SEMSA (Camarão, iunut ~,·:···: 

São Joaquim no Içana e Cumati no Xié), todas estas com apoio e participação. 
/ 

direta das comunidades, tanto na escolha do local como na efetivação dos 

ajustes necessários para torná-los confortáveis e funciónais tanto para as 

equipes como para os pacientes. A equipagem destas estruturas ficou ao 

encargo dos convênios acima referidos, de forma complementar acordada ao 

longo do ano, conforme as disponibilidades financeiras . e necessidades 

operacionais constatadas com o desenvolvimento das ações e do modelo de 

atuação. 

Abaixo podemos verificar as distâncias fluviais e aéreas da sede a cada uma 

das sedes das microáreas, bem como outras informações per-tínentes e 

atualizadas: 

6 
, 

ATIVIDADES REAUZADAS NOS POLOS-BASE 

6.1 - PÓLO-BASE CAMARÃO 
Localizado na porção mais baixa do Rio Içana, compreende 25 localidades entre 

pequenos sítios e comunidades maiores com cerca de 1.125 indivíduos. Sua 

sede, inicialmente, foi planejada para a comunidade de Assunção .do Içana, a 

maior do PB, onde já havia um ambulatório da SUSAM e uma estrutura 

inoperante em boas condições construída pelo Projeto Calha Norte, que se 

pensou utilizar para o DISEI. Entretanto, sua localização no limite superior do - 

território de abrangência deste PB dificultaria a operacionalização das ações 

devido à distância das comunidades mais próximas da foz, além do que poderia 

haver somação de ações com a atuação do ambulatório, mantido em parceria 

com as Irmãs Salesianos. Assim sendo, foi sugerido aos representantes locais a 

transferência da sede para a comunidade de Camarão, ponto central do Rio 

. ·~ . - - . - . . .. ..• .. - . ' ... ~ . ~ .. . .. 
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Içana para esta microárea. Para tanto, foi necessária a edificação da sede, o 

que foi conduzido por um grupo de comunitários na forma típica das 

construções regionais, em taipa (paredes), cimento (piso) e zinco ou palha 

(cobertura), contratados pela SEMSA, a qual ainda se encarregou da aquisição 

e transporte dos materiais e insumos necessários, bem como da alimentação 

dos trabalhadores, muitos dos quais afastados de suas comunidades. Esta 

construção, no momento da confecção deste relatório, encontra-se em fase de 

acabamento. A sua equipagem também foi prevista mediante remanejamento de 

recursos do próprio convênio. A previsão de funcionamento pleno está 

determinada para o final de fevereiro de 2001, com a instalação da sua equipe. 

Trata-se de uma área extensa e populosa porém sem maiores dificuldad_es para 

navegação e acesso às localidades, todas ribeirinhas. Sua população é 

predominantemente da etnia Baré, da família Aruak, que chegou a dominar as 

principais áreas da região, e a língua usada de forma corrente é o nheengatu ou 

língua geral, seguida do português. O restante da população pertence, de uma 

forma geral, à etnia Baniwa, como é o caso dos moradores da comunidade 

Nazaré, do Rio Cubate, afluente do Içana próximo da sua foz. 

Trata-se do PB mais extenso e habitado, com um numero insuficiente de AIS 

para adequada cobertura ( ). Alem disso, a disponibilidade de radiofonia e 

extremamente limitada, vindo a ser minorada com a aquisicao via PMS~C de x 

radiofonias no ano I, sendo previstas outras x para o ano II do projeto. 

Outro fato importante e a facilidade de deslocamento durante todo o ano, 

permitindo uma atuacao uniforme da equipe distrital nesta microarea, bastante 

proxima da sede municipal. 

Merece atencao especial a comunidade Nazare do Rio Cubate, principal 

afluente do !cana neste trecho, situada a distancia consideravel deste ultimo 
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(cerca de 3hs em canoa 40 hp), pelo seu relativo isolamento e expressiva 

densidade populacional ( hcbitcnres), representada basicamente por um único 

grupo da etnia Baniwa que se isolou há tempos, ·diferentemente das demais 

comunidades deste PB (mistas Bare e Baniwa entrecruzadas), destacando-se 

por apresentar numero significativo de nativos com deficits neuropsicomotores 

(relacionados a possíveis tacos de consanguinidade ?). 

Destaca-se ainda a localidade de Assuncao do Icana por ter sido a unica 

comunidade deste rio a ter contado com imunizacao constante atraves da 

manutencao de geladeira solar no ambulatorio da Missao. 

Destacaram-se no plano epidemiologico as afeccoes digestivas, especialmente 

as parasitoses, seguidas pelas respiratorias , musculo-esqueleticas, 

dermatologicas e dos orgaos dos sentidos, com destaque para as conjuntivites 
'- 

agudas. 

- 
6. 2 - POLO-BASE TUNUI 

Compreendendo a primeira porcao da parte media do Rio Icana, já com 

predomínio absoluto da etnia Baniwa, tem como afluente principal o Rio Cuiari, 

com leito granitice bastante acidentado, cuja nascente situa-se em solo - , 

"ll 

colombiano e possuindo duas comunidades populosas em territorio brasileiro, 

pouco antes de desaguar no Icana. A sede desta microarea e a comunidade de 

Tunui-cachoeira, nome da corredeira as margens da qual esta situada e que se 

constitui no primeiro e importante obstaculo devido a sua forca e extensao. 

AbrangeG)omunidades e cerca de t :Aabitantes. A sede. principal e mais 

populosa localidade da microarea, abriga ainda um Posto Indígena da FUNAI e 

missionarios evangelicos em carater intermitente. 
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A sede foi estruturada sobre construcao mista pertencente aos mlssionarios, 

mediante parceria com a FUNAI que obteve _a concessao desta, mais ampla e 

proxima do rio, em troca do seu Posto, mais proximo da comunidade. A reforma 

foi custeada na sua maior parte pelo DISEI-SEMSA, utilizando mao-de-obra 

local, e seu uso sera compartilhado com a FUNAI. 

As ações efetuadas serão sintetizadas abaixo, seguindo-se breve exposição 

dos resultados obtidos; 

As tabelas a seguir procuram mostrar o panorama epidemiologico verificado no 

plano assistencial I investigativo medico e odontologico: 

Comentarios e observacoes: 

Trata-se de PB estrategico devido a sua posicao e particularidade operacional, 
- 

servindo eventualmente como entreposto nos casos de remocoes a partir dos 

PB situados mais acima ao longo do !cana e em seu principal afluente, o Aiari. 
- 

Dispoem de transporte mais potente para tal funcao, alem de possuir pista de 

pouso de terra, em condicoes pouco favoraveis ao uso por aeronaves comerciais 

atualmente. 

Fato relevante e recente constitui a construcao de mais um Pelotao Especial de 

Fronteira do Exercito junto a esta localidade, na margem oposta do rio, 

iniciada em meados de 2000, o que certamente causara um impacto nas suas 

vizinhancas, tanto social como ambiental. 

Esta area, bem como a anterior, experimentou contato relativamente recente 

(final da decada de 80 ate meados dos anos 90) com atividades de garimpo 

baseadas na Serra do Caparro, acessivel pelo Rio Cuiari, cujos eventuais 

reflexos na vida das populacoes em questao não foram devidamente estudados 

ou reconhecidos ate o presente. 
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- 
No plano epidemiologico destacaram-se as enfermidades respiratorias agudas, 

seguidas pelas digestivas, musculo-esqueleticas, dermatologicas e 

oftalmologicas. 

6.3 - POLO-BASE TUCUMA 

Microarea que abrange a segunda porcao do trecho medio do Rio !cana e um 

pequeno trecho do Rio Aiari, incluindo as localidades do Rio Quiarí, afluente 

deste ultimo, totalizando x localidades e cerca de x habitantes. Tem sua sede 

operacional na comunidade de Tucuma-rupita, no Icana, proxima da foz do 

Aiari, a qual foi construida pelo DISEI-FOIRN com apoio local. Trata-se de 

regiao de navegacao difícil na vazante, exigindo grande pericia e conhecimento 

do rio da parte dos pilotos. A navegacao de embarcacoes de medio porte em 

diante torna-se impraticave_l durante todo o ano a partir da porcao mediana 

desta regiao, somente acessível durante a cheia por tais embarcacoes devido a 

barreira de Tunui. Predomina a etnia Baniwa, com pequena proporcao de 

Curipacos no seu limite superior. 

As ações efetuadas serão sintetizadas abaixo, seguindo-se breve exposição 

dos resultados obtidos; 

Comentarias e observacoes: 

Constitui regiao que praticamente nunca foi beneficiada por acoes de saude de 

qualquer tipo exceto a imunizacao e o apoio emergencial eventual prestado pela 

FUNAI, tendo sido a primeira em casos de tuberculose dentre todas 

abrangidas neste convenio. 
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A populacao em questao, já a partir do PB TUNUI, tem muito pouca pretice do 

portugues, tornando a comunicacao sobremaneira dificultada e quase 

totalmente dependente de interpretes. 

Quanto aos dados epidemiologicos, ver os comentarias referentes ao PB 

TUNUI. 

6.4 - POLO-BASE CANADA 

Microarea que corresponde a quase totalidade do Rio Aiari e suas localidades, a 

excecao das abrangidas pelo PB TUCUMA, a saber, x localidades e cerca de x 

habitantes, tem sua sede na comunidade homonima, uma das maiores do rio e 

de localizacao central. Esta foi construida pelo DISEI-FOIRN com apoio local, 
- 

em estilo regional devidamente adaptado a funcao, a exemplo de TUCUMA, 

apos consulta aos respectivos.Conselhos Locais de Saude. A etnia predominante 

e a Baniwa, havendo alguns indivíduos Cubeu provavelmente oriundos da regiao 

do alto Uaupes, facilmente acessível por terra a partir da cabeceira do Aiari. A 

comunicacao em portugues e pouco expressiva entre seus habitantes. A 

navegacao torna-se dificultada em seu terco distal devido a presenca de -. 
corredeiras. A populacao deste rio beneficiou-se nos 3 ultimos anos da atuacao 

periodica da ASSL, ONG parceira da f OIRN que efetuou ctendlmenros 

medicos e de enfermagem, bem como levantamento epidemiologico e supervisao 

de AIS. 

Comentarias e observacoes: 

Quanto ao perfil de morbidade, predominaram as afeccoes digestivas, seguidas 

das dermatologicas, nutricionais (anemia), respiratorias, oftalmologicas e 

musculo-esqueleticas. 
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6.5 - POLO-BASE SÃO JOAQUIM 

Microarea que corresponde a porcao alta do Rio Icana ate seu limite em 

territorio brasileiro, abrangendo 15 comunidades e uma populacao estimada em 

x habitantes. Sua sede esta situada centralmente, na localidade de São 

Joaquim, uma das maiores desta area e que conta com pista de pouso asfaltada, 

em excelentes condicoes, disposta entre a comunidade e um dos PEfs do EB, 

presente há cerca de 7 anos nesta localidade. A mais distante dentre todas as 

sedes de PB abrangidas neste plano, seu acesso requer cuidados especiais do 

ponto de vista logístico devido ao grande numero de obstaculos importantes a 

navegacao e de difícil e por vezes arriscada transposicao. Esta area e a que 

mais se beneficia da via aerea como acesso as equipes e nas remocoes de 

urgencia em geral, buscando sempre que passivei o apoio da FAB ou 
"" contratando aeronaves comerciais (em geral monomotores, poucos vezes 

bimotores). A sede foi fruto de discussoes junto as liderancas e o CLS 
- envolvidos, que optaram por ampliar em estilo regional uma relativamente 

recente estrutura de alvenaria que havia sido utilizada pela FUNAI, com 

recursos do DISEI-SEMSA e apoio das comunidades, representadas pela 

organizacao denominada OICAI (Org. Ind. Curipaco do Alto Icana), a qual foi 
-. , 

..• 

extremamente importante para a execucao bem sucedida desta empreitada, 

especialmente no transporte de materiais em geral e na organizacao da obra. A 

populacao em geral foi extremamente receptiva aos profissionais do DISEI e 

ao trabalho desenvolvido, apesar do seu carater esporadico na maior parte do 

período, tornando-se permanente nos ultimas 2 meses do ano. A etnia 

predominante e a Curipaco, da familia Aruak, havendo domínio restrito do 

portugues e do espanhol, geralmente aos homens. Há predomínio absoluto do 

culto evangelico, introduzido em meados do seculo XX, havendo traducao do 
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Novo Testamento nas linguas Baniwa e Curipaco realizadas pelos missionarias 

que la atuaram e que ainda mantem atividades na regiao. 

Comentarias e observacoes: 

O panorama de morbidade obtido apontou para o predomínio de afeccoes 

musculo-esqueleticas, seguidas de perto pelas digestivas, dermatologicas, 

respiratorias, nutricionais e oftalmicas. 

6.6 - POLO-BASE CUMATI 

Microarea que corresponde a toda extensao do Rio Xie, afluente da parte mais 

superior do Negro, já perto da Colombia, abrange x localidades e uma 

populacao estimada em cerca de x individuas, a maior parte da etnia Werekena, 

do grupo Aruak, cujo principal idioma e o nheengatu. Sua sede localiza-se na 
·- 

comunidade de Cumati-cachoeira, que ocupa posicao central e estrategica 

neste riç, devido ao obstaculo representado pela corredeira vizinha em boa - . 
parte do ano, a mais importante da area. Prevista para ser construida no 

segundo ano do projeto, optou-se por adaptar uma estrutura já existente, 

cedida pela comunidade, no intuito de acelerar o processo de impleméntacao 

das acoes, fruto do apoio comunitario somado aos recursos disponibilizados 
- . 

..• 

pelo DISEI-SEMSA, tendo sido iniciada no ultimo trimestre de 2000. O acesso 

e facil na maior parte do ano pela via fluvial, havendo ainda uma pista ~e pouso 

de terra na ultima e maior comunidade rio acima. A influencia religiosa e mista, 

sendo a primeira metade do rio evangelica e a segunda catolica. Sua populacao 

possui lacas estreitos com as vizinhas no Negro, havendo significativo fluxo 

migratorio de carater geralmente temporario entre as areas vizinhas, que no 

entanto vem sendo abordadas separadamente por duas i nstituicoes ligadas ao 

DISEI-RN. 
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Comentarios e observacoes: 

O perfil de morbidade constatado apresentou predominio de afeccoes 

oftalmicas, seguidas das musculo-esqueleticas, respiratorias, dermctoloqiccs, 

digestivas e nutricionais. 

6.7 - POLO-BASE PATOS 

Esta microarea merece atencao particular devido as suas peculiaridades em 

relacao as demais deste plano. Abrangendo toda a extensao do Rio Papuri, 

afluente da porcao alta do Uaupes e divisa natural com a Colombia, em cuja 

confluencia esta localizado o povoado de Iauarete, o maior do interior do 

municipio, encontra-se em posicao geografica diametralmente oposta as demais 

areas abrangidas neste plano. Alem disso, e considerado o rio de navegacao 

mais dificil e delicada dentre todos os demais devido ao grande numero de 

ccrredeírcs e afloramentos rochoscs, hcvendo ainda igarapes habitados de 

acesso constantemente prejudicado e varios grupos populacionais dispersos 

mata adentro. Atualmente encontram-se x localidades habitadas por cerca de 

x individuos, pertencentes a seis etnias representando as familias Tukano 

oriental e Maku (este termo e pejorativo e refere-se aos grupos que habitam a 

sei,;;. e f t/;.;~r,t;., "b;~*~õ endogamica, ao contrario dos grupos Tukano e 

Aruak, exogamicos, os quais o empregam significando "os que não são gente", 

considerando-se superiores aqueles, o que rege as relacoes hierarquicas 

locais). Nos ultimas anos tem se observado um significativo fluxo de indivíduos 

ou familias para Iauarete, de um modo geral, ou mesmo para SGC, responsavel 
...• 

pelo achado de localidades inteiras desabitadas no decorrer da atuacao. Sua 

sede localiza-se na comunidade de Patos, ponto central do rio pouco acima do 

mais dificil obstaculo fluvial existente, a extensa cachoeira de Patos, tendo 

- - - - 
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sido construida pelo DISEI-FOIRN no final do ano. A dificuldade de riavegacao 
e a proximidade de localidades colombianas_ bem estruturadas (Teresita, 

Montfort e Piracuara) fazem com que os indigenas do lado brasileiro procurem 

com frequencia o apoio sanitario vizinho, sobretudo nos casos graves. Tais 

povoados dispoem de pista de pouso em boas condicoes e comunicacao 

constante com a referencia hospitalar regional, situada na cidade de Mitu, 

sede do Departamento dei Vaupes, e que díspoem de aeronave para resgates. 

Isto e natural considerando-se ainda os estreitos lacas de porentesco entre os 

habitantes de ambos os lados e a tradicao de uma melhor assistencia da parte 

colombiana. As únic~s pistas de pouso no lado brasileiro situam-se em Iauarete 

(asfaltada) e na localidade de Melo Franco, no extremo oposto (ultima do rio, 

pista de terra em mas condicoes), ambas dificilmente acessíveis em casos 

emergenciais, os quais são quase sempre abordados na Colombia. Os grupos 

Maku, da etnia Hupda, destacam-se por apresentar menor contato com a 

,·· ., A, sociedade envolvente e apresentarem situacao sanitaria das mais precarias da 
't,,(-(1... ! ~·O:.'((tf 1 ,, 

~~ étc) _reservéi' do Alto Rio Negro, em grande parte devido ao quase total abandono 

sanitario a que foram relegados e as características culturais particulares, as 

quais raramente foram consideradas pelos services de saude ate entao 

disponíveis. Apresentam taxas elevadissimas de tracoma e o mais alto indice de 

abandono do tratamento da tuberculose dentre todas as etnias da regiao. A 

localizacao dos povoados e os habitas nomadicos dos seus individuos dificultam 

ainda mais a sua abordagem, contribuindo para o quadro geral. Apesar de tudo, 

conseguem manter de um modo geral o status nutricional, o que se aplica aos 
•' grupos aqui abrangidos (cerca de 300 individuos, aproximadamente uma quarta 

parte da populacao Hupda existente no ARN}, provavelmente devido a 

preservacao do modo de vida tradicional, em pequenos grupos com alta 
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- mobilidade. Falam o Hupda, com seus dialetos, e boa parte empega a linguados 

Tukano, a mais usada nos contatos. Rarissimos individuas entendem ou dominam 

o portugues, isto valendo tanto mais quanto mais distantes do centro regional. 

São considerados como os maiores detentores dos conhecimentos ancestrais 

atualmente, possuindo vasto dominio da flora regional e considerados grandes 

cacadores. Não possuem representacao pofitica bem como agentes de saude em 

formacao ate o presente. 

Comentarias e observacoes: 

6.8 - POLO-BASE DAW 

Constituido por apenas uma comunidade de indígenas da etnia Daw, da familia 

Maku, compreende apenas 90 i ndividuos que representam o que restou deste 
.... 

povo, nativo da regiao que cerca a sede municipal, tendo sido alvo de toda 

especie de exploracao ao fong~ de suo historia de contato, principalmente pelos 
- comerciantes locais. Sua historia recente comecou a modificar-se com a 

intervencao de missionarios evangelicos há cerca de duas decadas, que lhes 

proporcionaram um territorio proprio defronte a SGC, na margem oposta do 

Rio Negro, e passaram a dar-lhes suporte em varias frentes alem de aprender - - 
a sua lingua e conviver intimamente na comunidade, que de aproximadamente 

450 individuas nos anos 50 passaram a somente 9o em menos de meio. seculo. 

Não surpreendentemente, encontramos um povo bastante sofrido, vitima de 

influencias que os levaram a uma situacao de extrema precariedade sanitaria, 

onde somaram-se epidemias recorrentes de infeccoes respiratorias, diarreicas 

e exantematicas, a par da tuberculose, maioria, tracoma, bem como a 

desnutricao e o alcoolismo, na construcao do quadro em que se encontravam ate 

bem recentemente. A maior parte do trabalho que visa resgatar a auto-estima 
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deste povo atraves do apoio humanitario e sanitario, e que já vem apresentando 

resultados positivos (controle de varies agravos de elevada incidenc::ia, tais 

como as dermatoses em geral, a tuberculose, o confinamento do alcoolismo a 

uma pequena e estagnada parte dos adultos mais velhos, o relativo controle das 

verminoses de maior repercussao vital como a ancilostomiase e a ascaridiase, 

melhoria do quadro nutricional geral, aumento da cobertura vacinai geral aos 

niveis preconizados pelo Programa Nacional de Imunizacao na epoca, 

alfabetizacao bilingue e educacao para a saude, suporte aos casos emergenciais 

e facilitacao do acesso as referencias locais, suplementacao e acompanhamento 

nutricional), fruto da uniao dos esforcos da Missao ALEM e SEMSA/SGC, 

atraves de seus programas específicos (que vem atuando desde 1998) e seu 

Setor de Saude Indigena, mais recentemente, no ambito do DISEI RIO 
,_ 

NEGRO. 



MORTALIDADE 

Infelizmente, devido à característica ''volante'' de atuação das equipes ao 
longo deste primeiro ano de trabalho, associadas a outros aspectos 
negativos tais como baixa cobertura da rede de comunicação (no caso a 
radiofonia) e em termos de recursos humanos de saúde ao nível 
comunitário (além da sua precária capacitação), não foi possível atuar em 
boa parte das causas de óbito quanto menos estabelecer com a precisão 
esperada a causa do evento em um número igualmente expressivo. Foram 
registrados 32 6bitos, distribuídos da seguinte forma: 

Por Pólo-base: 

Por causas: 

Mortalidade proporcional por pólo-base (em relação à população total de 
cada pólo): 



Por grupo etário: 

1 

./ 

f:lmn:s~1ilD 
11a4;n:s 
IJ5a19am 
D:Da49m:s 
1 ffi.n:sOJmisl 21 

CURVA DE MORTALllADE PROPOROOIW. 

Q (±tt'f'Yf'irf'i'tii'l',l,~rtí+a 
rnen,sdsl,r,c, ,.,...,. 

1-TOT "'- DE ÓEJTCt"aj 

5a19.,.,,, 

Taxas de mortalidade: 
• NEONATAL: 40.B I 1000 nascidos vivos 
• INFANTIL: 66,3 / 1000 nascidos vivos 
• ÍNDICE DE MORTALIDADE PROPORCIONAL (S WAROOP & 

UEMURA): 31,26. 
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1 

PÓLO-BASE AREA ~BRANG/DA.\::;·;i.,}.'..i~i·1.:,?:.,LOCALID,HABITANT' . .. . . ~~N/AS 
. .· , .. ·.i.·:,,·.tf ... :.,.-·.?v::·.,:\:···.AÓES ., ES · .. .'· :·-··-··:. 

. ·s' 

CAMARÃO 
TUNUÍ 
TUCUMÃ 

Rio Jçana (Boa Vista a· Assunção) e··R.Cub~te . ,. _. 25 1125 Baré (882) e Banl~a (243) 
R.lçana (Nazaré a Sta.Marta) e R.Culari 13 1078 Baniwa 
R.lçana(Jacaré-poço a Siuci). R.Quiart,·e :)i=. :/,{;,.;_ 17 ·794 Baniwa (726) e Cur1paco (94): 

__ ·_ .. ,com. ": , . . : ) : .. ~ .:!· , i·: ~J.n.,f!,;•;;;;:~1;·:l'~~'". ~:~~~~;- ·.;~:;:Jtt:i . 
Loiro-poço,Urumrtu-lago e São José do R. 
Alarl , 

Ã ., .. ' ,-,· 1 ' . (T.. 'Ã . ·c·· .,,, ,. '"-"'"')'-,F.:·t\'lt,),:.· . .-·,,IliJW:: 'W·,•·c·r,,.•1·5 .· 1076 C .. . 'íi"" ,. . ' . . S O ,, - , ,1. R. çana amanduã a amanaus ·,...!.,{fi' •.• i.'l'<,::1•l,,~;lf.\:t .-., • .1.m,·.'., ·.:: · . unpaco ;,. /,i .: , .:.... · , ·-r~~- ··:,,,.1\,,,: · 
JOAQUI~}? '. ··: .. . .- . · ... ,:_: ... :: .. ::\: .. :.·)f~-t{~(tit1N/t~;J ·.}J:~~-L, .· -::<(. : _.: ,' .: /it:· ./ '1/.?>?:J:}'.~: .·. 
CANADA R.Alarl (Acará-lgarapé a Jurupari-cachoefra) 20 760 Banlwa e Cubeu 
CUMATI '~_?f RloXlé (Sítio São Marcelino a An~moln) :~tfi:ri ;{l?f!títi16 :_·. -,._:,;752 Baré e Were~ena_:,: :.::..i\--:\1;.,'.1~<;;,.,._:.:., 
PATOS R.Papuri (Japurá a Melo Franco) 27 898 Dessano (82)1 Piratapuia (86), 

,Tariano (94) 
Hupde (251), Tukano (303), 

· Tuluka (82) 
WARUA :;~F!Wirl P~v~~do)~ã~)(p)~iõ:Ji~grºJ~~t~mrr~~Ç,] .'~1[fi~~f;'.~ ./~;g:i!/tl~i~90 Dãw'.(~~~~) :~;if.~it,~Jlf~i~~~~!-i~ ·: TOTAIS ,,,;;- . ' ,,, · ·,, , •' · '· ·ce·rca de ,'-'..--=-~í,-~ (· :>}' ;:, · -r : -.:;..;._,. -~i,!;;',:,';!'134 .,; "· · '6573 ·. ; · - ' .. 11 ETNIAS ~c-;'J~,f:'P,· .. ~ .. 

:~ ,.:!., ,: .• '- .,;;·• ;l 1 
·' , ' • .::::; , •• ,·r\,;,~+~-·:';~1.._•,. ·,:'l...f:.:•~):.:i •. :.• .'_~:· .• ·~:: · ..• •. • :• • · ;.,. ·~ •..• ;~ • ,; . :1::1• -:~~;f.~~:!:!~.1 "":. • · 

.. ' . .. ·. 

•j 
J' 
j: 
' 1, 
i: • (1 

.. t~ 

: ~ 

'•i, 
. ~: 
.~!l 
1,. ;• 

+. 
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PÓLO - BASE 0DISTAÍJCIA DISTANCIA 
RIO AÉREA FLUVIAL 

PISTA DE 
POUSO . " 

ACESSO 
1 

FLUVIAL 
OUTROS TOTAL DE AIS 

ATIVOS/NR 
LOCALIDADES 

RADIOFONIA 
(e/AIS) 

CAMARÃO I 
IÇA NA 

TUNUf I IÇANÁ 208 km 

NÃO 

SIM (terra. 
sem 

manutenção) 
TUCUMÃ / . ; .. '; 2!fa km. _::: 390 km . NÃO . . . :,; .·coNSTÂNTE ·; .' 10 I 17 

.· ·IÇANA .. : · .. · /} _. . :_ :-: : ,.;._ . · :. _· .. : .. : , ·:..: .. : .. '. __ :~_::. (difícU) ·:: ·-:·' . .- . . 
CANADÁ / 264 km 448 km NÃO · CONSTANTE 10 I 20 

.., AIARI . . . . .. .. . . . . 1_ • • •• • • • , • • • •• • _ • •• (pouco -~ifíd) 
SAO JOAQUIM '~·~'328.km ,:,,.,·532 km :-"_:,. SIM (asfalto,·'. ·'.:·INCONSTANTE .. · /:09 / 15 

I I'""N" .:- ' ·. _. b condº - ~ · (-.- d~ . ~ , Y" ·" ·.; 1;1, -~ :·.:··::->'!,," .;,: ~ ... :~; .. · / -~,J.),â.=1:, -, .' ": .. : ... f OQS ISO&S.1 :!(l~f IIIUIIV li ••• , • , 

. .. ; :· ;,_-:·!I ··:)~r.J;i/::~.:::; ;J ··.'\:-I?:::'.tr .\}i\ ::·- .'•:t> _;:·:.:: ;·-.' ... : ,::<·Ji-?i;,riU-~·,.i:t:11:::::i,\\'. -: , .:_:: {:·:·. ' . 
CUMATI / XIE 168 km 220 km SIM (terra. CONSTANTE 08 / 16 

sem (pouco dif'icil) 
manutenção) 

·427 km : .'- ·· :· ~ NÃO . . . . .-· '.\·cÓNSTANTE : 

:--/.{_:_:::{ : __ :'. :,/ ·.: .. :_\_-· __ ://::.:;./?i:l.~~-'~\-~;.:;/ 
NÃO CONSTANTE 

{fácil} 

.. :90 km 130 km _COt"STANTe 
: ·. ·- (fácil) . ,-· 
CONSTANTE 
(pouco difícíl) 

212 km 

PATOS I ··, ·· ·:;-292 km 

P~P-URI , -~·1:/ =.:\{<::~( :· 
WARUÁ I 

NEGRO(SED~ 
01 km 

evangélica 

/ 

Ql\. 

07 / 25 

09 / 13 

·11 / 27 

01 / 01 

Missão .. 
Católica···: 
PEF em 

construção I 
PIN-FUNAI 
Sede da OIBI 

•.í ._:.1_h.~·· 

PEF ativo';- õ.~· . - 'i .. ~;_: 
. . .Mas:sao -.;'.': 

-·~. - #. :~f~ . :-.-.evangehca :--::i: 

"- d ' ., .. , · -·Apoio e --~;.1 
. ' ',1•::,. 

i ,:t 'Ó. ; Missões i.;i:~{ 
. --,_ Colombianas _, 

Missão 



PÓLO BASE DE CAMARÃO BAIXO RIO IÇANA E RIO CUBATE 

COMUNIDADES RIO ou NUMERO DE ESCOLA RADIO AIS FORMAÇAO~ 
IGARAPÉ HABITANTES txi FONIA ICIMÓDULOS 

21. BOA VISTA R.IÇANA 137 X P1 OBEDE BRUNO VIDEIRA 
22. BRASIL/A R.IÇANA 46 OBEDE 
23. IRARI-PONTA R.IÇANA 62 } X OBEDE 
24. SITIO GUADALUPE R. CUBATE 15 COSME 
25. smo SANTA CRUZ R. CUBATE 17 COSME 
26. SITIOACARA R.CUBATE 31 COSME 
27. NAZARE R.CUBATE 165 X E GILBERTO DONIZ/0 
28. S"IO BOCA DO LAGO R.CUBATE 12 COSME 
29. AUXILIADORA R.IÇANA 46 P1 COSMEAFONSOBrrENCOURT 
30. JAUACANA R.IÇANA 48 X COSME 
31. CAMARAO R.ICANA 36 X E PS DOMINGOS GERALDO PLACIDO 
32. srr1orru1M R.IÇANA . DOMINGOS 
33. · CABEÇUDO R.IÇANA 62 X P1 JOAQUIM MARCOS 
34. SITIO MASSARICO R.IÇANA 08 JOAQUIM 
35. smo SAO PEDRO R.ICANA 09 JOAQUIM 
36. SITIO BELA VISTA R.IÇANA 24 JOAQUIM 
37. SITIO MARIUA R.IÇANA 09 JERONIMO 
38. PJRAJAUARA R.IÇANA 46 X P1 JERONIMO FRANCISCO LIMA DA SILVA 
39. BUIA-IGARAPt R.IÇANA 48 X P1 CELESTINO MARTINS 
40. ASSUNCAD DO IÇANA R.IÇANA 230 E 
41. SITIO CARARA-POCO R. ICANA 20 
42. SITIO JAQUIRANA R.ICANA 08 
43. SITIO TAPECUA R.IÇANA 08 
Radifonia: E=existente, P1=prevista1 SEM 2001, P2=prevista 2 SEM 2001, PB=Pólo-base 
Em destaque: comunidades onde residem os AIS. 
JC= início da capacitação (ANO} . ·,, 



COMUNIDADES RIO ou NUMERO DE ESCOLA RADIO AIS FORMAÇAO· IGARAPÉ HABITANTES (X) FONIA ICIMÓDULOS 44. NAZARE R.JÇANA 110 X E ROMERO CARDOSO GARRIDO 
45. AMBAUBA R./ÇANA 113 1 X P1 FLAVIO DA SILVA ANDRE 46. CASTELO BRANCO R.ICANA 100 X JUSTO BENJAMIM 47. BELEM R.ICANA 64 X JUSTO 48. TAJAÇU-CACHOEIRA R.JÇ,4NA 59 X P1 RENEMJGUEL 49. · TUNUI-CACHOBRA R.IÇANA 199 X E PB VALD/R GARCIA 50. UARIRAMBA R. CU/AR/ 74 X VALDIR 51. VISTA ALEGRE R. CU/AR/ 129 X E PEDRO GUILHERME 52. SAOJOSE R.ICANA 78 X E LUISBRAZAO 53. JACAREPOÇO R.IÇANA 29 E LUISBRAZAD 54. SANTA ROSA R.ICANA 49 X P1 LUIS BRAZAO FONTES 55. TAPIRA-PONTA R.IÇANA 46 X ARLINDO 56. SANTA MARTA R.IÇANA 28 X ARLINDO FARIAS BRAZAO 
Radifonia: E=existente, P1=prevista1 SEM 2001, P2=prevista 2 SEM 2001, PB=Pólo-base 
Em destaque: comunidades onde residem os AIS. 
/C= início da capacitação {ANO} 

PÓLO BASE DE TUNUÍ-CACHOEIRA - MÉDIO RIO IÇANA E RIO CUIARÍ 

--~ e::., 



l 

PÓLO BASE DE TUCUMÃ 

COMUNIDADES RIO ou NUMERO DE ESCOLA RADIO AIS FORMAÇAO 
IGARAPÉ HABITANTES ()()i FONIA IC/MÓDULOS 

57. JUMTERA R.IÇANA 25 X E ROBERTO BENEDITO PAIVA 
58. ARAPACO R.IÇANA 23 ROBERTO 
59. TARUMÃ -R.JÇANA 51 } X JAIME MARJO CAMICO 
60. TUCUNARE LAGO R.AIARI 10 RDELJS MATEUS PEREIRA 
61. SANTANA R. QUIARI 82 X E VICENTE MATEUS DOS SANTOS 
62. AMêRICA R. QUIARI 24 VICENTE 
63. smo SAO JOSE R.AIARI 05 ARLINDO JOAO 
64. LOIRO-POCO R.AIARI 14 E FIDELIS MATEUS PEREIRA 
65. : URUMUTUM-LAGO R.AIARI 49 X ARLINDO JOAO 
66 .. PUPUNH~::RUP«A I BELA R.IÇANA 79 , MARINO JUL/0 

VISTA 
67. TUCUMA-RUPITA R.ICANA 62 X E PS SANTY PAULINO JOSE 
68. ESCOLA EIBEC- FOZ DO R.IÇANA . X E 

PAMARÍ 
69. JANDU-CACHOEIRA R.IÇANA 32 E SANTY 
70. MAUA R.IÇANA 62 X P1 ANDRE GERMANO 
71. TRINDADE R.IÇANA 59 E XAVIER 
72. ARA CU-CACHOEIRA R.ICANA 123 X E XAVIER AUGUSTO 
73. ·.:. SIUCI-CACHOEIRA R.IÇANA 73 X P1 RAMIRO BATISTA 
74. SITIO TAMANDUA R. JÇANA 21 RAMIRO 
Radifonia: E=existente, P1=prevista1 SEM 2001, P2=prevista 2 SEM 2001, PB=Pólo-base 
Em destaque: comunidades onde residem os AIS. 
IC= inicio da caoacitacão {ANOJ 

/ 

Y'/ 



PÓLO BASE DE CANADÁ - RIO AIARÍ 

COMUNIDADES RIO ou NUMERO DE ESCOLA RADIO AIS FORMAÇÃO 
IGARAPÉ HABITANTES (X) 1 FONIA IC / MÓDULOS· 

1. SITIO CARA-IGARAPE R.AIARI 06 ARLINDO JOÃO 
2. XIBARO R.AIARI 28 X ARLINDO JOAO 
3. MIRITI R.AIARI 31 X ALVARO MANUEL 
4. smo SANTAREM R.AIARI 20 - /SAQUE VALENC/0 DA SILVA 
5. SÃO JOAQUIM R.AIARI 26 MAR/O ERNANDES DA SILVA 
6. ANDORINHA R.AIARI 09 MAR/O ERNANDES DA SILVA 
7. SANTA ISABEL R.AIARI 72 X E MARIO ERNANDES DA SILVA 
8.- MACEDONIA R.AIARI 40 X /SAQUE VALENCIO DA SILVA 
9. CANADA R.AIARI 125 X E PB ANDRE DA SILVA 
10. PIRAIAUARA-POCO R.A/ARI 20 ANDRÉ DA SILVA 
11. ARA RI-PIRA R.AlARl 25 P1 PAULJNOANDRADEMONTENEGRO 
12. VILA NOVA R.AIARI 41 X PAULINO ANDRADE MONTENEGRO 
13. PANA-PANA R.AIARI 33 X AUGUSTO MAR/O DA SILVA 
14. -INAMBU R.AIARI 52 X PEDRO MARTINS 
15. TURIPONTA R.AIARI 06 AUGUSTO MAR/O DA SILVA 
16. UAPUI-CACHOEIRA R.AIARI 87 X P1 FIRMIANOL/MA DA SILVA 
17. SITIO SURUBIM R.AIARI 14 FIRMIANO LIMA DA SILVA 
18. MASSARABI R.AIARI 08 JOSEFONTES 
19. UCUQUI-CACHOEIRA . R.AIARI 59 X E JANUARIO EMILIO VENANCIO 
20. JURUPARI R.AIARI 58 X E . JOSE FONTES RODRIGUES 
Radifonia: E=existente, P1=prevista1SEM 2001, P2=prevista 2 SEM 2001, PB=Pólo-base 
Em destaque: comunidades onde residem os AIS. 
IC= início da ca1Jacitação t'ANOJ · 
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PÓLO BASE DE SÃO JOAQUIM- ALTO RIO IÇANA 

COMUNIDADES RIO ou NUMERO DE ESCOLA RADIO AIS FORMAÇAO 
IGARAPÉ HABffANTES (X) ( FONIA ICIMÓDULOS 

75. MATAPI-CACHOEIRA R.IÇANA 93 X E NIVALDO AUGUSTO LUIZ 
76. CORACY R.IÇANA 91 X CLEMENTE LOURENÇO 
77. RORAIMA R.ICANA 21 1 BERNAR LINO ROMERO 
78. PANA-PANÃ R.IÇANA 131 X P1 JOSE LINO GARRIDO 
79. SITIO MARACA R.IÇANA 
80. NAZARE R.IÇANA 61 RAMIRO MARIANO 
81. · BARCELOS R.ICANA 86 X TUL/0 EDUARDO RODRIGUES 
~2. : · SAO JOAQUIM R._IÇANA 212 E PB GERVASIO ALEXANDRE QUINTINO 
83. BETEL R.ICANA 50 GERVASIO 
84. · UARJRAMBA R.ICANA 81 X SILVERIO PINTO RODRIGUES 
85. BOA VISTA R.ICANA 34 X GERVAS/0 
86. CAMPO ALTO R.IÇANA 73 X BASILJO 
87. smo MATRACA R.ICANA 16 BASILIO 
88. , . JERUSALÉM R.IÇANA 121 X E BAS ILIO RODRIGUES GONÇALVES 
89. : . UAINAMBI-POCO R.IÇANA 61 JACO SANCHES 
90. ·. CAMANAUS R.IÇANA 26 {NATAL/, PROMOTOR DE SAODEJ 
Radifonia: E=existente, P1:Prevista1 SEM 2001, P2=prevista 2 SEM 2001, PB=P6lo-base 
Em destaque: comunidades onde residem os AIS. 
IC= início da capacitação (ANO) 

PÓLO BASE DAW- RIO NEGRO, SEDE 

COMUNIDADES RIO ou NUMERO DE ESCOLA RADIO AIS FORMAÇAO 
IGARAPÉ HABITANTES (X) FONIA ICIMÓDULOS 

91. SITIOWARUA R.NEGRO 90 X GREGÓRIO 
Radifonia: E=existente, P2=prevista 2 SEM 2001 
Em destaque: comunidades onde residem os AIS. 
IC= início da caoacitação (ANO) ·- '-.)J 
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PÓLO BASE DE CUMATf- CACHOEIRA - RIO X/É 

COMUNIDADES RIO ou NUMERO DE ESCOLA RADIO AIS FORMAÇAO 
IGARAPÉ HABITANTES (X) FONIA IC/MÓDULOS 

92. SfT/0 SAO MARCELINO R.XIÉ 15 
93. VILA NOVA R.XIÉ 133 ' X E LAUNIKLIS SON 
94. CAMPINAS R.XIE 77 X P1 JOSE WAROYA I MAURO WAROYA 
95. SITIO SANTA ROSA R.XIE 24 JOSEWAROYA 
96. NOVA ESPERANCA R.XIE' 08 
97. YOKO R.XIE 28 X JOSEWAROYA 
98. NAZARÉ R.XIE 15 ARLINDO MARTINS- com GUIA, RN 
99. SANTA CRUZ R.XIÉ 08 ARLINDO 
100. · · CUMATI-CACHOEIRA R.XIÉ 61 X E PB C/CERO BALTAZAR 
101. TONU-CACHOEIRA R.XlÉ 65 X Pf EldJUO TOlfAZIO 
102. UMARITUBA R.XIÉ 52 X CICERO 
103. ·ruKANO R.XIE 24 X P1 AMILTON RAFAEL 
104. SITIO UCUQU/ R.XIÉ 07 
105. SITIO SAO JOSE R.XIE 19 
106. SITIO CAMARAO R.XIE 15 
107. ANAMO/M R.XIÉ 201 X E HUDSON TOMAS 
Radifonia: E=existente, P1=prevista1 SEM 2001, P2=prevista 2 SEM 2001, PB=Pólo·base 
Em destaque: comunidades onde residem os AIS. 
JC= início da cal)acitacão (ANOJ 
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' 
COMUNIDADES RIO ou NUMERO DE ESCO~ RADIO AIS FORMAÇAO 

IGARAPÉ HABITANTES 00 FONIA IC/MÓDULOS 
108. JAPURA R. PAPURI 18 OSCAR MAIA DOS SANTOS 
109. SABIA R .. PAPURI 41 ) OSCAR MAIA DOS SANTOS 
110. ARACAPA R.PAPURI 35 X OSCAR MAIA DOS SANTOS 
111. SANTA LUZJA R.PAPURI 56 X GRACILIANO 
112. SANTA CRUZDOTURI IG. TURI 37 X ADAO MARINHO 
113 .. ESTBO/ IGTURI 15 P1 ADAO MARINHO 
114. ABACATE IGTURI 06 ADÃO MARINHO 
115. SAO GABRIEL R.PAPURl 51 X ARMANDO CORDEIRO 
116. SAO PAULO R.PAPURI 08 X ARMANDO CORDEIRO 
.111.--.-PATOS R.PAPURI 55 X E PS LUIZ CARLOS 
118. SANTA MARTA IGURUCU 37 X P1 ISIDRO ALVES 
119. WHA·DÉ IGURUCU 30 ISIDRO ALVES 
120. · · UIRAPIXUNA R.PAPURI 60 X E HONOR/O VIEIRA 
121. CENTRO UIRAPIXUNA R.PAPURI 03 HONÓRIO VIEIRA 
122. CABECA DE ONCA R.PAPURI 20 HONÓRIO VIEIRA \ 

123. ·. ·ANCHIETA R.-PAPURI 47 P1 EDSON ROBERTO 
124. SAO FERNANDO R. PAPURI 60 X EDSON ROBERTO 
125. :.:JANDIA R.PAPURI 25 X TEREZINHA ORIBE 11 
126. WAGUIA R. PAPURI 71 X TEREZINHA ORIBE 1 
127. ANTA R.PAPURI 07 TEREZINHA ORIBE? 
128. SAOMIGUEL R. PAPURJ 39 X LUIS MARQUES 
129. SANTA CRUZDOINAMBÜ IGINAMBU 82 X P1 LU(S MARQUES 
130. MELO FRANCO R.PAPURI 21 LUIS MARQUES 
Radifonia: E=existente, P1=prevista1·SEM 2001, P2=prevista 2 SEM 2001, PB=Pólo-base 
Em destaque: comunidades onde residem os AIS. 
IC= início da caoacitação (ANO) 

PÓLO BASE DE PATOS - RIO PAPURÍ 
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ATENDIMENTOS BÁSICOS NAS ALDEIAS, POR PÓLOS-BASE 
DISEI-RIO NEGRO I SEMSA SGC-AMAZONAS ANO 2000 

( 

POLO-BASE ATENO.MEDICOS ATEND.ENFERM. ATEND.ODONT ATEND.AIS TOTAL 

ASSUNÇAO 45 1122 969 461 2597 

TUNUI 209 158 942 209 1518 

TUCUMA 143 67 475 486 · 1171 

CANADA 30 ' 1055 992 799 2876 

SAOJOAQUtM 26 1345 2770 528 4669 

CUMATI 36 747 1008 177 1968 

PATO 544 150 270 738 1702 

DAW-WARUA 150 63 110 o 323 

TOTAL 1183 4707 7536 3398 16824 
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DISTRITO SANI, ARIO ESPECIAL INDfGENA DO R • .J NEGRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúÔE I SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AMAZONAS 

CONWNIO FUNASA 520199 
COBERTURA VACINAL - CONSOLIDADO 

TAXA DE COBERTURA VACINAL DE ROTINA NAS ÁREAS ALVO 
TIPO DE COBERTURA POPULAÇÃO VACINADA/TOTAL DA POPULAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA X 100 

-flJ., 
BAIXO Mtmo ALTO TOTAL VACINAS . REGIÕES DÂW XIÉ AIARÍ PAPVIÚ ~ IÇANA IÇANA IÇANA GERAL 

o : ~ 9" i'0 : ': /) 1, 1 rJ;l JJ ~l.) 

TUBERCULOSE - criança até 5 anos 100 98. 99 100 100 100 99,4 99% 
' 23 _)tj '?' 11)4 .. b~!I t.1.S 4:;512.. 4;;; 5"" 

SARAMPO (duas doses)-crianças até 5 anos 83 75 81 86 87 91 80 83% , 

39A 4;,,~ ~r ,!:" A ;,-=r 'i~J~ 5-r.,q s-0' ( 
POLIOMIELITE ( três doses) - crianças até 5 anos 83 70 78 85 79 72 62 76% 

-:JOI t" 4·114- G0,3 44,A "b~s· ~ 63 '+ 
DPT (três doses) - crianças até 5 anos 83 70 78 85 79 72 62 

176% 

5f,.3 35",J .5 )/r 401} ~-1,; 'l s=,»: .,.2..,>1'"' 
HEPATITE B ( três doses)-menor de 15 anos 82 67 75 88 80 76 75 78% 

HAEMOPHILUS INFLUENZAE B (três doses) - crianças até um ano - 37 44 50 56 - 43 . 33% 

?5,; e :>S 1/ !? 8't1 3/ •,o 

FEBRE AMARELA - acima de 6 meses 90 98 97 100 99 97 94 95% 

./ 

GESTANTES (Cobertura TT) 100 100 100 100 90 92 100 97% 

!.• 
! 

, . . , ~:, 

l-_.· 
·: 

OBSERVAÇÕES: 
1- O povo Dâw recebeu 7 visitas de imunização até SETEMBRO de 2000. 
2- Todas as demais calhas de rio receberam três visitas até OUTUBRO de 2000. 
3- Previsão de visitas complementares nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO .. 
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II - TAXA DR COBF:R11 IRA VACINAI, DR ROTINA NAS ARTvlS Af,VO / 

TIPO DE COBERTURA POPULAÇÃO VACINADA/TOTAL DA POPULAÇÃO DA 
FAIXA ETÁRIA" IOO 

REGIOES DAW XIE BAIXO ALTO· AIARI PAPUIU TOT.414 
(CANA ICANA GERAL 

TUBERCULOSE - criancas até 5 anos 92,3 96,0 89,0 88,5 · 100 88,0 92,3 

SARAMPO (duas doses)- crianças até 5 23,0 39,8 11,4 68,1 81,5 49,2 45,5 

anos 
POLIOMLELITE (três doses)- crianças até 38,4 43,7 61,5 45,7 89,7 57,9 56,10 

5 anos 
DPT (três doses)- crianças até 5 anos 30,7 41,4 60,3 44,4 89,5 58,0 63,7 

HEPATITE B (três doses) - menor de 15 51,3 54,9 61,0 40,3 79,1. 77,5 60,6 

anos 
Haemophilus influenzae B (três doses)- NAO FOI IMPLEMENTADA NA ROTINA ATE O 
crianças até um ano MOMENTO 
FEBRE AMARELA - acima de 6 meses 89,8 75 86 83 89 91 85,6 

. ·-·- •••.•..•••.•.•••..•• ·- . --· -- ••.• "" - - t· - •.•• - •• - • 
~~~~---~~~--- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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t - 1. INTRODUÇAO: 

As equipes de assistência odontolôgic« do DISEIISEMSA priorizaram as ações educativas 

e preventivas em relação as doenças bucais e, para o diagnóstico de saúde bucal dos rios 

visitados, realizou-se levantamento epidemiológico de cárie dental, além disso houve. tratamento 

odontológico com ações cirúrgico-restauradoras. 

O trabalho educativo e preventivo constou de palestras educativas, escovação 

supervisionada, aplicação tópica de flúor gel acidulado a 1,23% e distribuição de escovas e 

cremes dentais para a população de todas as comunidades atendidas. 

Os Agentes Indígenas de Saúde e alguns professores foram devidamente orientados 

quanto aos aspectos educativos e preventivos das doenças bucais e para continuarem as 

aplicações tôpicas de flúor, em todo os pacientes acima de 4 anos. 

Com objetivo de avaliar as condições de saúde bucal da população dos rios abrangidos 

pelo DISEIISEMSA, realizou-se levantamento epidemiológico de cárie dental. O índice utilizado 

foi o CPO-D de Klein e Palmer, onde os aspectos observados foram os dentes (Q, perdidos (PJ 

e obturados (O). Utilizou-se também o índice CPO-D modificado para a dentição decidua-Ceo, 

sendo como aspectos observados, os dentes cariados (q, extração indicada (e) e obturados (f!)· 

No atendimento curativo foi realizado nos centros comunitários ou em escolas, 

selecionado sempre os locais que oferecessem melhores condições de assepsia. O tratamento 

restaurador consistia de remoção atraumática de cárie dental, utilizando-se colher de dentina, 

seguido de restauração com cimento de ionomêro de vidro ou óxido de zinco e eugenol, foi 

utilizado também aplicação de um flúor para cárie incipiente e manchas brancas opacas. O 

tratamento cirúrgico consisti,, de exodontias simples e múltiplas e de restos radiculares. 

Com a aquisição de equipamentos odontológicos portáteis melhorou a assistência 

odontológica oferecida e a qualidade do atendimento, pois com estes equipamentos começamos a 

oferecer às comllnidades procedimentos como profilaxia aplicações de selantes e restaurações de 

amalgama de prata, além de facilitar nos casos de complicações cirúrgicas. 
jO 



TABELA V - Procedimentos odontológicos realizados nos Pólos-Base do DISEJ/SEMSA. 
1 - 

) . . ' 
.1 t ' ' I ) 

-·--------- ---- 1 -·---- -- -· - - -·-· -- . ···- --- . --- -·-· - -- --- ---- -- - - - - --- r- 
. I Exame Tartarectomla Restauração' - - • • Exodontla . Restauração Restauraçao Exodontla Exodontla d, R 1 1 Verniz com I t: t I 

Rio Bucal por (Arcada) de Amálgama d I. A IRM D 'd P, e es os FI • o a e onomero ect uo ermanente R d' 1 uor a teu ares ----- ---- -- . - . ------------ ··-· ·- ----- . ------- - --- . .. --- --· -- -- . -- ------ ----· - - 
São . 960 221 00 13 7 . 40 188 721 596 I 604 I 4.156 
Joaquim__ ____ .. __ .... .. --- ----- -- -- . ·- .. --· ---- ---------·. - 
Tunuí 1122 65 35 393 121 232 1- }9~ 901 

1 
97 

1 
3.969 

····-- - - --- -- -·· - - --- ---·· ------ --- - 
Assun ilo 954 143 56 433 31 206 1 368 1045 88 l~~-~! ------- --------- ---------- -- --- --------- ---------- --- - ---- -- -- / 

Canadá 610 57 00 191 21 130 485 337 78 2.349 ---- ----- - ·------·· ---- --- ------ . ------· ------ ..___ ___ - -- - . ··-- - -- ---~ ------- -- - . 

Cumati 452 135 00 292 05 60 187 348 247 2.129 
------ __ _._ --- -- ---- ~. ---- ---~· ---·-·-- -- ---- ·-------- ~----·-·· ---·----. ----·-· ...•.. -- - - . ·--··- --- . ---··--- -- . - - 
Patos 147 29 00 116 16 18 30 125 47 603 ·----- ------ --- -------- ·------ --- -----·-- ---------- H•---~-----•-•••• • -• . -- - - --- ------- 
D8w 76 15 00 95 00 41 32 05 93 387 

---··- -----·- ------- -------- --- -·-- ·-----·- ---- --- - - ... - - -- ---- .. - --·- 
Tucumll 464 28 00 240 25 79 489 240 67 1.884 --- - --- . ---· -- ..... --- - -- .. -- ----··· - - .. . . 

Total 4.785 693 91 1.897 259 954 2.708 3.597 1.321 19.475 
- ---- -· --- -- ·-· . --- - - ···- - - . --- -· ~·---- ---------- ···- - -- - . - - --- 

~/ 
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2. RESULTADOS: · 
Os resultados estão resumidos nas tabelas a seguir: 

TABELA I - Prevalência de cárie dentária CPO-D nas diversas faixas etárias das 
comunidades dos rios, Baixo, Médio e Alto Içana, Aiari, Xié e Papuri: 

·-······-- 

Idade 
Rios 

1 

12 anos i 15 à 18 anos 36 à 44 anos 
Baixo Iç_ana \ 9.50 1 12.03 18.47 

1 

Médioiçana 
1 

8.00 1 12.60 i 19.30 1 

Alto Iç_ana 8.55 ! 12.97 i 21.98 1 

Aiari l 9.43 i 12.48 i 18.79 
1 1 

Xié 1 11.46 15.33 1 20.85 ' ! 

' i Papurí ' 5.64 7.86 13.93 ' 1 
1 
1 

1 Média de CPO-D i 8.76 1 12.21 18.89 

TABELA II - Prevalência de cárie dentária Ceo nas crianças de 5 e 6 anos das 
comunidades dos rios Baixo, Médio e Alto Içana, Aiari; Xié e Papuri 

1 Rios 1 Baixo I Médio Alto Aiarí Xié Papurí Média i Icana ' . Içana l Içana 
! Ceo i 10.61 i 10.50 j 9.53 11.05 12.48 Í 9.46 10.42 ; 
1 

TABELA III -Procedimentos odontológicos preventivos realizados na ârea'de 
abrangência dos pólos-base do DISEUSEMSA. 

~I ! Escoo ão 1 Orientação de 1 
l 1 Aplicação de flúor : . ~ Total Geral , 

: Pó/o.Base I i Supervisionada ! higiene or_al 
Assunf_ão 1 1679 1878 2109 5666 

1 
Tunui 1 1150 1 1288 1 1396 1 3834 : 

! Tucumã 1 623 623 ! 623 1869 
1 

i 1 
São Joaquim 1 1754 j 1754 1762 5270 

Canadá 991 937 ; 975 2903 
Patos 1 410 i 457 i 445 i 1312 
Cumati i 941 1 

1283 j 1283 j 3507 1 ! 

Dâw ! 292 162 1 168 622 
1 ' 

1 

Total ! 7840 1 8382 1 8761 1 24.983 1 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

', .O CPO-D das comunidades dt!stes rios é extremamente alto (média de 8. 76 dentes com 

experiência de cárie aos 12 anos, média 12.11 na faixa etária de 15 à 18 anos e média 

de 18.89 na faixa etária dt! J6 à 44 anos) e como estas populações não eram 

beneficiadas com ações de promoção de saúde bucal, à medida que as idades vão 

evoluindo as experiências de cárie dentária tornaram-se maiores e mais graves. 

Temos como conseqüência um grande número de dentes cariados, com extração 

indicada e pacientes edêntulos (com perda dentária). 

» Verifica-se que a prevalência de cárie dentária Ceo em crianças de 5 e 6 anos dos 

rios abrangidos pelo DISEIJSEMSA é de aproximadamente 10.42 dentes com 

experiência de cárie por criança examinada, número ·extremamente alto segundo os 

padrões da Organização Mundial de Saúde. 

~ No atendimento odontológico merece especial atenção a grande quantidade de 

exodontias (extrações dentárias), pois este fato demonstra claramente que estas 

comunidades eram totalmente desassistidas em relação ao atendimento odontológico. 

» Apesar da população do rio Papurl não realizar nenhum método convencional de 
higiene bucal, pode-se perceber que o CPO-D da população que habita esta área 

geográfica, se comparado aos outros rios, é significativamente menor (CPO-D aos 12 

anos-5.64, na faixa etária de 15 à 18 anos- 7.86 e nafaixa etária de 36 à 44 aJ!OS - 

13.93). Mas !fão podemos concluir que esta população possui boas condições de saúde 

bucal, pois o CPO-D desta população se encontra muito acima do preconizado pela 

Organização Mundial de Saúde. 
\ 

4. SUGESTÕES: 

» Para reverter o grande índice de cárie dentária nestas populações há necessidade de 
intensas ações de promoção de saúde bucal de maneira contínua e permanente, 

relacionadas tanto aos aspectos educativos e preventivos, quanto aos cirúrgico 

restauradores. 
53 
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', Em vista da grande necessidade de tratamento cirúrgico-restaurador nos habitantes 

dos rios abrangidos pelo DISEIISEMSA, toma-se importante a aquisição de 
consultório odontológico para os pólos-base, tendo em vista a ausência deste 
equipamento na região e a grande dificuldade dos profissionais dentistas em trabalhar 
com mínimas condições ergonômicas e de biossegurança: Desta forma pode-se 
propiciar uma melhor assistência odontológica, aumentando o rendimento da equipe~ 
a qualidade do tratamento, oferecido dignas condições de trabalho aos profissionais e 
adequado conforto ao paciente, além de oferecer toda atenção odontológica primária 
no pólo-base. 

\ 
t 
J 

', Faz-se necessário a aquisiçdo de aparelhos amalgamador e fotopolimerizador, pois 
com estes toma-se possível restaurações com material obturador permanente 
(amálgama de prata e resina composta f otopolimerizável), melhorando 
significativamente a assistência odontológica oferecida nestas comunidades. Além 
disso toma-se indispensável a aquisição de autoclave para a esterilização dos 
instrumentais odontológicos, propiciando assim as condições necessárias de 
biossegurança; tanto para os profissionais quanto para os pacientes. 

São Gabriel da Cachoeira-Am, 17 de Novembro de 1. 000. 

- 

\ 

Dr. Daniel Amaral de Vasconcelos 
Cirurgião - Dentista 

Coordenador de Odontologia do DISEJJSEMSA 

., 
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RELATÓRIO DE VIAGEM DA EQUIPE DE 
ASSISTÊNCIAODONTOLÓGICA DO MÉDIO IÇANA 

(PÓLO-BASE TUCUMÃ) 

1. INTRODUÇÃO: 

A segunda viagem de assistência odontológica às comunidades do Médio Içana 

iniciou no dia 18 de novembro e terminou em 12 de dezembro de 2000: A equipe era 

composta por O 1 (um) cirurgião-dentista, O 1 (um) técnico de enfermagem e O 1 (um) 

prático de voadeira. Participaram da equipe, no período de 18 a 28 de novembro, 02 

(dois) acadêmicos de Odontologia da Universidade do Amazonas. 

A equipe de assistência Odontológica visitou as comunidade do Médio Içana, 

na seguinte seqüência: Tamanduá, Siuci Cachoeira, Aracú Cachoeira, Trindade, 

Mauá Cachoeira, Jandú Cachoeira, Escola Integrada Baniwa e Curipako, Tucumã, 

Pupunha, Bela Vista, Tarumã, Tucunaré-Lago, Arapaço e Juivitera. Totalizando 13 

(treze) comunidades e 01 (uma) Escola Integrada, com população estimada de 750 

( setecentos e cinquenta) pessoas, sendo a maioria de etnia Baniwa, tendo como língua 

predominante a Baniwa. 

Na assistência odontológica deu-se continuidade às ações educativas e 
.\ 

preventivas em relação às doenças mais prevalecentes na cavidade bucal, realizou-se 

avaliação dos pacientes atendidos na viagem anterior, fiscalização e supervisão das 

atividades dos AIS, além disso, deu-se continuidade ao tratamento cirúrgico 

restaurador. 
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2 -AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS 

No atendimento odontológico continuou-se dando ênfase a importância da 

prevenção da cárie dental e da doença periodontal por ações educativas, com 

orientação de higiene oral através de técnicas de escovação, educação de hábitos 

alimentares e métodos alternativos de higiene oral. 

A orientação de higiene oral foi realizada em centros comunitários ou em 

escolas, normalmente com a ajuda de um tradutor e com todos os habitantes presentes 

na comunidade, os quais recebiam escovas e cremes dentais. Após a orientação de 

higiene oral, havia escovação supervisionada, seguida de aplicação tópica de flúor gel 

acidulado a 1,23o/o em todos os habitantes com idade igual ou superior a 2 anos. 

Os - Agentes Indígenas de Saúde foram novamente orientados quanto aos 

aspectos educativos e preve~tivos das doenças bucais e para continuarem as 

aplicações tópica de flúor. A aplicação tópica de flúor foi estendida a todos os 

pacientes residentes nas comunidades, exceto os pacientes com idade igual ou 

inferior a 4 anos. A sistemática de fluorterapia iniciada será realizada pelo AIS em 3 

fases: uma sessão de fluorterapia semanal durante 6 semanas, uma sessão de 
fluorterapia quinzenal dÚrante 2 meses e uma sessão de fluorterapia bimestral durante 

12 meses. 

Apenas os AIS das comunidades de Aracú Cachoeira, Mauá Cachoeira e 

Tarumã se encontravam nas referidas comunidade, os quais foram novamente 

orientados sobre o uso do flúor e receberam fichas próprias de acompanhamento de 

fluorterapia, segundo padrão do Ministério da Saúde, além disso receberam o 

material necessário (flúor) para este tipo de procedimento. ~rÍ}" 
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3 -ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO CURATIVO 

Realizava-se remoção atraumática de cárie dental utilizando-se colher de 

dentina, seguida de restauração com cimento de ionômero de vidro ou óxido de zinco 

e eugenol. Foi utilizado também aplicação de verniz com flúor para cárie incipientes 

e manchas brancas opacas. 

O tratamento cirúrgico consistia em exodontias simples e múltiplas e de restos 

radiculares. Em pacientes com grande quantidade de tártaro· realizava-se também 

tartarectomia (raspagem supra e subgengival). 

Realizou-se visitas domiciliares com objetivo de acompanhar o pós-operatório 

dos pacientes submetidos a exodontias. 

4 - RESUTADOS 

Os resultados são apresentados de forma descritiva em tabelas para melhor 

compreensão. 

TABELA I - Procedimentos odontológicos preventivos. 

· Pr di ' t ) Orientação de ' Escovação : Aplicação de 
oce men os hi . 1 . . da , fl. g1ene ora sup_ervtstona ; uor Total geral 

Total 643 638 638 1919 

•' 

- 
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! TABELA II - Relação entre procedimentos preventivos e procedimentos 

curativos por comunidades dos rio Aiari e Quiari . 

.. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Verificou-se que a maioria dos habitantes das comunidades atendidas está 

valorizando as medidas odontológicas preventivas, pois- se observou que os 

mesmos estão escovando os dentes espontaneamente e inclusive adquirindo 
consciência da importância das aplicações tópica de flúor. 

6 - SUGESTÔES 

• Torna-se indispensável uma assistência odontológica contínua e permanente 

nas comunidades do Médio Içana, relacionado tanto aos aspectos educativos 

e preventivo, como às ações curativas. 

São Gabriel da Cachoeira, 15 de dezembro de 2000 • 

.. 
Dr. Daniel Amaral de Vasconcelos 

Cirurgião-Dentista- 

......... ,~., .~-··- - -··· .. ,... . ,.,-., ~·, - - ~ ~,.-- - ····1 
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INTRODUÇÃO 

Viagem decorrida no periodo de 18 de novembro à 2 de dezembro do ano 2000, 
visando assistir às comunidades indígenas do Rio Papurí, localizada na fronteira na 
Colômbia;tendo por objetivo: Supervisão e assistência odontológica. 

O rio se caracteriza por apresentar bastante acidentes geográficos; E 
comunidades situadas em igarapés e trilhas longe das margens do rio. 

As comunidades apresentam no geral, um número populacional reduzido e 
disperso, havendo grande evasão populacional e várias etnias indígenas distintas. 

A equipe foi composta por 02(dois) Cirurgiões Dentista, 02(dois) Téc. de 
Enfermagem e Ol(um) prático de voadeira. 

O atendimento foi realizado à partir da cabeceira do rio, englobando as seguintes 
comunidades e sítios, em seqüência de atendimento: Melo Franco, Santa Cruz do 
Inambú, São Miguel, Jandiá, Jandiá II, Anta, Waguiá, Anchieta, Uirapixuna, Pinum 
Pinum, Çabeça de Onça, Santa Marta, São João, Wãn Deh, Pato, São Gabriel, São 
Paulo, Japiim Ponta, Santa Cruz do Tury, São José, Santo Antônio, Santa Luzia, 
Aracapá, Sabiá e Japurá, reunindo um total de 25(vinte e cinco) comunidades. 

A proposta odontológica para esta viagem foi de avaliar e· retomar à área de 
conscientização e prevenção bucal, monitorar a ação do AIS(Agente Indígena de 
Saúde), no mapeamento do flúor e no incentivo à higienização oral nas comunidades; 
além da assistência odontológica. · 
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*CONSQENTIZAÇÁO E PREVENÇÃO BUCAL 

Por ter sido a segunda visita odontológica a estas comunidades, os Cirurgiões 
Dentista optaram por fazer prevenção bucal, após o tratamento curativo, isto como 
maneira de poder avaliar as reais condições orais das populações, para após poder 
transmitir a cada comunidade e aos seus lideres, capitão, AIS(Agente Indígena de 
Saúde), pais e professores, sobre as condições orais e as medidas preventivas 
necessárias para que a estruturação do processo social e preventivo seja dinâmico, 
fazendo com que seus líderes se sintam responsáveis pelo bem estar dos indígenas de 
sua comunidade. 

Desta maneira todos eram reunidos de forma que eles mesmos fizessem uma 
avaliação de suas respectivas comunidades durante a ausência dos Cirurgiões 
Dentistas, assim, conseguíamos evidenciar erros; corrigi-lés e tirar dúvidas e 
esclarecimentos, lembrar e enfatizar o aparecimento, evolução e prevenção do processo 
da cárie dental, que é o que mais provoca sintomatologia, sendo um dos principais 
problemas de saúde bucal das comunidades, também era relembrado sobre 
periodicidade da higienização oral, técnicas e orientação de gestantes e lactentes sobre 
o inicio da higienização bucal e sua importância. 

Nesta viagem também se deu inicio a fazer com que os próprios AIS, dessem · 
suas palestras à partir dos conhecimentos já acimilados pelas visitas odontológicas. 

- Ao final era feito a escovação supervisionada e distribuição de novas escovas de 
dente e pasta dental sempre relembrando o uso e armazenamento. 

,• 
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* TRATAMENTO CURATIVO 

O tratamento seguiu a filosofia adotada das outras viagens com a adequação do 
meio bucal através de remoção atraumática de cárie e restauração com ionômero de 
vidro, extrações dentárias e raspagem supra e subgengival/ alisamento radicular. 

*CONSIDERAÇÕES ODONTOLÓGICAS E GERAIS 

Sobre as condições de saúde bucal, é bom salientar as condições gerais da etnia 
HUPDE, que apresentam tanto as crianças como os adultos(Alguns tem todos os dentes 
na cavidade oral), uma ótima saúde bucal, visto não utilizarem, até as visitas 
odontotéqka, escovação com escova e pasta de dente, além da sua posição geográfica 
longe das margens dos rios, o que dificulta o processo de higienização, atribuímos esta 
melhor condição oral devido apresentarem um alto índice de acumulo de tártaro o que 
demonstra um grande fluxo salivar; o que é bom para higienização dentaria tornando o 
PH da boca menos alterado devido ao sistema tampão salivar, e também ao não 
consumo de alimentos industrializados o que acelera o desenvolvimento de cáries. 

As condições orais dos adultos-jovens são pouco melhores, que a de outras 
calhas de rio, atribuímos isto a serviços odontológicos prestados por dentistas 
Colombianos em comunidades brasileiras e nas missões Colombianas. 

Foi prestado atendimento,(pois foi enviado uma voadeira) a paciente da missão 
de Teresita na Colômbia. 

No processo de trabalho, às vezes, os Cirurgiões Dentistas se separavam, 
deslocando-se a comunidade distintas, e em outras comunidades próximas e 
interligadas por varadouros, eram reunidas naquela previamente avisadas. 

Foi observado grande deslocamento populacional para comunidades 
Colombianas e para Iauaretê, por razão do fim do período escolar. 

É necessário a conscientização, em todas as viagens de saúde, sobre o 
aperfeiçoamento de alguns AIS e a respeito da prioridade em importância dos serviços 
de saúde, que as vezes ficam em segundo plano em algumas comunidades. Vale 
ressaltar, que, com freqüência, há eventos festivos, nas comunidades, ficando, assim, 
pouco aproveitada a assistência de saúde por eles. 
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*TABELAI 

* PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 

Todos os procedimentos preventivos, na verdade, estão em processo de 
continuidade, à aplicação de flúor esta sendo feita pelo AIS, sobre·. supervisão do 
Cirurgião Dentista, palestras, assim como demonstração de higiene oral supervisionada, 
foram realizadas igualmente a todos os indígenas de suas respectivas comunidades. 
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TABELA 11 

, 
- PROCEDIMENTOS CURAnYOS POR FAIXA ETARIA 

1 Faixa EttJria (anos) < de 5 I 5 à 9 10à14 15 à19 20à 30 31 à 50 51 à 60 > 60 TOTAL 1 
Procedimentos 
Exame Clínico 16 77 62 28 42 47 04 05 281 
Restauração(lonômero JRM) - 20 20 11 11 16 - - 78 
Tartarotomia - 08 03 42 1·12 202 20 12 399 
Verniz com Flúor 34 22 35 - 01 01 - - 93 
Exodontia Decíduo 21 160 32 - - - - - 213 
Exodontia Permanente - 03 21 05 08 15 - - 52 
Exodontia Resto Radicular - - 24 33 52 · 72 08 13 202 
Sutura - - 07 18 44 62 06 06 143 
TOTAL 71 290 204 137 270 415 38 36 1461 

.. 

r:"' 
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TABELA-li/ 

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS POR COMUNIDADE 

COMUNIDADE Exame RESTAURAÇÃO Tartarectomla VERNIZ COM EXODONTIA O E EXODONTIA DE EXODONTIA O E SUTURA 
Cflnico IONôMERO FLÚOR DECIDUO PERMENENTE RESTO RADICULAR 

MELO FRANCO 13 06 25 01 06 - 14 04 
SANTA CRUZ DO INAMBU 22 - - 02 31 06 01 03 
SAOM/GUEL 16 os 32 - 09 04 14 05 
JANDIA(JANDIA li E ANTA) 12 03 37 27 05 01 12 01 
:-WAGUIA 22 01 10 42 07 07 15 05 
1ANCHIETA 21 05 10 - 11 04 22 20 
. SAO FERNANDO 16 01 22 - - 02 17 16 
: CABECA DE ONCA 03 01 20 - 01 01 - - 
UIRAPIXUNA 12 - 10 05 10 04 14 10 
SAO JOAO E WA-DEH 10 - 22 02 01 01 15 09 
·.SANTA MARTA 13 10 - - 20 02 06 02 
,PATO 12 03 32 04 17 02 09 os 
: SAO GABRIEL(S§o Paulo e Japiim) 31 08 - - 44 08 11 13 
: TERES/TA 10 02 - - 10 01 01 01 
1 SANTA CRUZ DO TURI 17 11 39 05 03 03 08 11 
· SANTO ANTÔNIO E SÃO JOSÉ 09 01 - - - 02 13 20 
i SANTA LUZIA 21 12 28 - - 01 14 02 11 10 
1 SABIA, ARACAPA, E JAPURA 21 10 112 04 19 03 22 09 
i TOTAL DE PROCEDIMENTOS CURATIVOS REALIZADOS ~ 1~61 

f 
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CIRURGIÃO-DENTISTA 
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MITIAN FROSSARD COLODETE 
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MARIA LEONILDA CASTRO GARRIDO 
TÉC.DEENFERMAGEM 

DISEI/SEMSAB 

LUIS ALENCAR 
TÉC. DE ENFERMAGEM 

DISEI/SEMSA 
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RElATÓRIO DE VIAGEM DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA 
DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICA 

· DOS RIOS AIARÍ E OUIARÍ 

1. INTRODUÇÃO: 

r• 

A segunda viagem de assistência de enfermagem e odontológica às 

comunidades dos rios Aiari e Quiari iniciou no dia 09 de setembro de 2000 e 

terminou em 16 de outubro de 2000. A equipe era composta por 01 (um) enfermeiro, 

01 (um) cirurgião-dentista, 02 (dois) técnicos de enfermagem e 01 (um) prático de 

voadeira. 

A equipe de assistência visitou todas as comunidade dos rios Aiari e Quiari, na 

seguinte seqüência: Jurupari Cachoeira, Ucuqui Cachoeira, Sítio Maçarabi, Sítio 

Surubim-Ponta, Uapuí Cachoeira, Sítio Turi-Ponta, Panã-Panã, Inambú, Vila Nova, 

Araripirá, Piraiawara-poço, Canadá, São Pedro da Macedônia, Santa Isabel, São 

Joaquim, Miriti, Sítio Santarém, Xíbarú, Sítio Acará-Igarapé, Sitio São José, Urumitu 

Lago, Loiro Poço, Santana e América. Totalizando 18 (dezoito) comunidades e 06 

(seis) sítios, com população estimada de 911 (novecentos e onze) pessoas, todas de 

etnia Baniwa, tendo como língua predominante a Baniwa. 

Nos trabalhos de assistência de enfermagem foram realizadas consultas, visitas 

domiciliares, capacitação e supervisão de atividades e avaliação do desempenho das 

atividades do. Agente Indígena de Saúde-AIS e administração de medicamentos, 

tratamento em massa contra verminose com Albendazol, busca ativa de tracoma, 

dando especial atenção aos casos de triquíase (TT). Durante as consultas foi 

dispensado maior atenção aos casos de IV AS, diarréias, suspeitas de TBC pulmonar e 

atendimento de gestantes. 

Na assistência odontológica deu-se continuidade às ações educativas e 

preventivas em relação às doenças mais prevalecentes na cavidade bucal, realizou-se 

avaliação dos pacientes atendidos na viagem anterior: fiscalização e supervisão das 

atividades dos AIS, além disso deu-se continuidade ao tratamento cirúrgico- 

restaurador. 
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2. RELATOR/O DE ENFERMAGEM: 

,. 
2.1-ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM 

As ações de enfermagem realizadas seguem listadas a seguir: 

• ruRUP ARI CACHOEIRA 

- População Total: 57 (cinqüenta e sete) pessoas. 

População atendida: 56 (cinqüenta e seis). 

Visitas domiciliares: 09 (nove). 

Número de casas: 09 (nove). 

Avaliação de desempenho do AIS José Fontes Rodrigues. 

• UCUQUI CACHOEIRA 

,_ População total: 129 (cento e vinte e nove) pessoas. 

População atendida: 87 (oitenta e sete) pessoas. 

Visitas domiciliares: 23 (vinte e três) visitas. 

Número de casas: 23 (vinte e três) casas. 

Elaboração do censo populacional juntamente com o técnico de enfermagem e AIS. 

Avaliação de desempenho do AIS Januário Emílio Venâncio. . 
Identificado paciente RN (José Vargas Fontes, 03 (três) meses), com quadro de 

desnutrição de grau III + desidratação, foi encaminhado para São Gabriel da Cachoeira. 

Identificado paciente (Orlando Andrade Fontes, 11 (onze) anos), com IRA grave. Foi 

tratado com SMT + TMT por 07 (sete) dias+ Paracetamol + Salbutamol, com sucesso 

no tratamento. 

• SÍTIO MAÇARABI 

População total: 07 (sete) pessoas. 

População atendida: 05 (cinco) pessoas. 

Visita domiciliar: 02 (duas) visitas. 

Número de casas: 02 (duas) casas. 

OBS: Os paciente do Sítio Maçarabi foram atendidas na Comunidade Ucuqui, pois os 

mesmos encontravam-se nesta comunidade na ocasião. 

1-( 
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• SITIO SURUBIM-PONT A 

População total: 14 (quatorze) pessoas. 

População atendida: 09 (nove) pessoas. 

Número de casas: 03 (trêsjcasas. 

Visitas domiciliares: 03 (três) visitas. 

Identificado paciente (Márcia Brazão, 10 (dez) meses), com IRA moderada. Foi tratada 

com Amoxicilina por 07 (sete) dias com sucesso no tratamento. 

• UAPUI CACHOEIRA 

População total: 84 ( oitenta e quatro) pessoas. 

População atendida: 56 ( cinqüenta e seis) pessoas. 

Número de casas: 13 (treze) casas. 

Visitas domiciliares: 13 (treze) visitas. 

Avaliação de desempenho do AIS Firmiano Lima da Silva. 

Comunidade com deficiente condições sanitárias. 

• SÍTIO TURI-PONTA 

População total: 06 (seis) pessoas. 

População atendida: 06 (seis) pessoas. 

Visita domiciliar: 01 (um) visita. 

- Número de casas: 01 (um) casa. 

OBS: Os pacientes do Sítio Turi-ponta foram atendidos na Comunidade Panã-panã, pois 

durante a visita ao Sítio, os mesmos não encontravam-se. . 

• PANÃ-PANÃ 

População total: 34 (trinta e quatro) pessoas. 

População atendida: 30 (trinta) pessoas. 

Visitas domiciliares: 07 (sete) visitas. 

- Número de casas: 07 (sete) casas. 
Avaliação de desempenho de AlS Augusto Mário da Silva. 

' ' 

• INAMBÚ 

População total: 49 (quarenta e nove) pessoas. 

População atendida: 40 (quarenta) pessoas. 

Visitas domiciliar: 09 (nove) visitas. 

Número de casas: 09 (nove) casas. 
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• • Identificado paciente (Ismael da Silva Gonçalves, 06 (seis) meses), com IRA moderada. 

Foi tratado com Amoxicilina suspensão por 07 (sete) dias, obtendo-se sucesso no 

tratamento. 

• VILANOVA 

População: 41 (quarenta e uma) pessoas. 

População atendida: 37 (trinta e sete) pessoas. 

Número de casas: 07 (sete) casas. 

Visitas domiciliares: 06 (seis) visitas. 

Identificado paciente idosa (Nazaré Antônia, 65 (sessenta e cinco) anos), que queixava 

se de dores abdominais. Foi tratada com Trimidazol, obtendo-se alívio dos sintomas. 

Esta paciente foi removida para São Gabriel da Cachoeira em 05/2000 para tratamento. 

• ARARIPIRÁ 

População total: 25 (vinte e cinco) pessoas. 

População atendida: 17 (dezessete) pessoas. 

--- Visitas domiciliares: 07 (sete) visitas. 

Número de casas: 07 (sete) casas. 

Avaliação de desempenho do AIS Paulino Andrade Montenegro. 

• PIRAIAW ARA-POÇO 

População total: 19 (dezenove) pessoas. 

População atendida: 19 ( desenove) pessoas. 

Visitas domiciliares: 05 (cinco) visitas. 

Número de casas: 05 (cinco) casas. 

Identificado paciente idoso (Pedro Garcia, 66 (sessenta e seis) anos) com suspeita de 

TBC pulmonar. Foi tratado com Amoxicilina sem êxito no tratamento, e encaminhado 

para São Gabriel da Cachoeira para exame diagnóstico. 

• CANADÁ 

População total: 120 ( cento e vinte) pessoas. 

População atendida: 83 ( oitenta e três) pessoas. 

Visitas domiciliares: 24 (vinte e quatro) visitas. 
Número de casas: 24 (vinte e quatro) casas. 

Avaliação do desempenho do AI~ André Feliciano da Silva. 

:·.5-. 
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Identificado paciente com suspeita de TBC pulmonar com derrame pleural (Pedro 

Felipe, 56 (cinqüenta e seis) anos), Foi feito tratamento com Amoxicilina comprimidos 

por 10 (dez) dias, sem sucesso no tratamento, e encaminhado para São Gabriel da 

Cachoeira para exame diagnóstico. 

Identificado paciente com suspeita de TBC pulmonar (Cecília Lopes, 42 (quarenta e 

dois} anos). Foi tratada com SMT + TMT comprimidos por 10 (dez) dias sem sucesso 

no tratamento e encaminhado para São Gabriel da Cachoeira para exame diagnóstico. 

• SÃO PEDRO DA MACEDÔNIA 

População total: 37 (trinta e sete) pessoas. 

População atendida: 24 ( vinte e quatro) pessoas. 

Visitas domiciliares: 10 (dez) visitas. 

Número de casas: 10 (dez) casas. 

Comunidade com boas condições de saúde. 

• SANTA IZABEL 

População total: 70 (setenta) pessoas. 

'"" População atendida: 58 (cinqüenta e oito) pessoas. 

Visitas domiciliares: 12 (doze) visitas. 

Número de casas: 12 (doze) casas. 

Comunidade com boas condições saúde. 

• ANDORINHA 

- OBS: Os pacientes do Sítio Andorinha foram atendidos em Santa Izabel, pois os mesmos 

agora residem na referida comunidade. 

• SÃO JOAQUIM 

População total: 24 (vinte e quatro) pessoas. 

População atendida: 17 (dezessete) pessoas. 

Visitas domiciliares: 05 (cinco) visitas. 

Número de casas: 05 (cinco) casas 

Comunidade com boas condições de saúde. 

• M1RITI 

População total: 34 (trinta e quatro) pessoas. 

População atendida: 25 (vinte) pessoas. 

Visitas domiciliares: 07 (sete)-visitas. -1 U r, 



- Número de casas: 07 (sete) casas. 

Identificado paciente (Jucimara Mário Lopes, 04 (quatro) anos com suspeita de Malária. 

Foi tratada com Cloroquina (10 mg/Kg peso) por 03 (três) dias, obtendo-se melhora do 

quadro clínico. 

• SÍTIO SANTARÉM 

População total: 16 (dezesseis) pessoas. 

População atendida: 1 O ( dez) pessoas. 

Visitas domiciliares: 02 (duas) visitas. 

Número de casas: 02 (duas) casas. 

• XIBARÚ 

População total: 25 (vinte e cinco) pessoas. 

- População atendida: 24 (vinte e quatro) pessoas. 

Visitas domiciliares: 05 (cinco) visitas. 

Número de casas: 05 (cinco) casas. 

• SÍTIO ACARÁ IGARAPÉ 

População total: 07 (sete) pessoas. 

- População atendida: 07 (sete) pessoas. 

Visitas domiciliares: 03 (três) visitas. 

Número de casas: 03 (três) casas. 

OBS: Os pacientes do Sítio Acará foram atendidos na comunidade de Xibanú, no Sí~o 

foi feito apenas visita. 

• SÍTIO SÃO JOSÉ 

População total: 09 (nove) pessoas. 

População atendida: 09 (nove) pessoas. 

OBS: Os pacientes do Sítio São José foram atendidos na comunidade Urumutum Lago. 

• URUMlTU LAGO 

População t<:>tal: 48 ( quarenta e oito) pessoas. 

Pacientes atendidos: 37 (trinta e sete) pessoas. 

Visitas domiciliares: 07 (sete) visitas. 

- Número de casas: 07 (sete) casas. 



Identificado paciente (Roberto Silva Cordeiro, 44 (quarenta e quatro) anos), contato 

familiar TBC (esposa TBC tratada há± 05 (cinco) anos), com emagrecimento acentuado 

e tosse discreta. 
AP: estertores creptantes BPDLE). Foi tratado com Amoxicilina comprimidos por 1 O 

(dez) clias e referenciado para São Gabriel da Cachoeira. 

• LOIROPOÇO 

População total: 13 (treze) pessoas. 

- População atendida: 14 (quatorze) pessoas. 

Visitas domiciliares: 06 (seis) pessoas. 

Número de casas: 06 (seis) casas. 

Comunidade com boas condições de saúde. 

• SANTANA 

População total: 82 ( oitenta e duas) pessoas. 
- População atendida: 68 (sessenta e oito) pessoas. 

Visitas domiciliares: 15 (quinze) casas. 

- ._ Número de casas: 15 (quinze) casas. 

Comunidade com boas condições de saúde. 

• AMÉRICA 

- População total: 25 ( vinte e cinco) pessoas. 

- População atendida: 24 (vinte e quatro) pessoas. 

Visitas domiciliares: 05 (cinco) ~- 
. 

- 
- Número de casas: 05 (cinco) casas. 

Comunidade bastante amistosa. 

OBSERVAÇÃO: Para melhor compreensão os resultados da assistência de 

enfermagem foram resumidos na tabela a seguir: 

-";. ~-.!,,:,· 



2.2 - CÓNSJDERAÇÕES,FJNAJS 

• Em algumas comunidades (Canadá, Santa Izabel, São Pedro da· Macedônia, São 

Joaquim, Xibarú), muitas pessoas deslocam-se para Tunuí-Cachoeira, para voltar 

durante as eleições municipais. diminuindo a demanda · de pacientes, nessas 

comunidades. 

2.3 - SUGESTÕES 

• Capacitação do AIS na própria comunidade. 

' ' 



TABELAI - Casos clinicos por faixa ,etária (em anos). 

. - -- -- - -- -- - -- - ---- - ·- ------ ------ ----~------- -- .-·-·--· 
DOENÇAS/AGRAVOS/CONDIÇÕES > 1 ano 01 -04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60ou + TOTAL 
___ . ____ --~pPULAÇÃO TOTAL _________ 

~--- ---- --- - 
~---- --· --- •..... -- ---- --~-- .___ ____ ----- ···- -- IRA LEVE/MOO. 03 08 02 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 16 ---- ------------ ,___ - ---- ·-- --- - -- --- 1--------- IRA GRAVE 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 ------. ----- --- -- ----- --- . ----- - . --- -- . ---- -- ----- ·---- ~--- -- GECA aguda COM desidrata5ão 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2 

GECA agu~a SEM desidratação 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 2 
PIODERMITE _LEVE _______ ···---- 00 02 03 00 00 01 00 - 00 00 00 01 00 00 00 7 
PIODERMITE EXTENSA I GRAVE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o 
TOSSE CRÔNICA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 1 
DIARRÉIA CRÔNICA/ PERSIST. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 00 o .___ 
CONJQ~lJVITE ag~<!a ~~e I mod. ___ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o 
Afecções agudas do S.M.E. 00 01 00 00 00 00 00 02 04 02 03 04 03 02 21 
Afecções_crõnicas do S.M.E. _____________ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o 
Atee. Oculares outras · 00 00 00 00 DO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o 
ESCABIOSE . 03 04 03 01 02 00 01 02 00 00 00 00 00 00 1e ---------------- - --· . -- --·- --- - DERMATOMICOSES 00 00 01 00 00 01 01 00 00 00 00 01 00 00 4 
MA\.ARIA 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 -·------- - . - --- - -- . --·-·· 
ANEMIA 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 02 4 CEFÃLEiÃ . -·. - -· - ... - ---·-- ·- 00 00 00 00 ao 00 00 00 00 00 00 00 00 00 º' ------------· - --- 
PEQUENA CIRURGIA 00 00 00 00 01 02 00 , 00 00 00 00 00 00 00 3 . ------------ ---·--------- - -- - .. .. ---- 
VERMINOSE i-~Jlmin~ãot _________ 00 00 00 00 00 00 01 00 , 00 00 00 00 00 00 1 

00 00 00 00 ao 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o g:~~~i::iÀ~ ~~~~~oo. _____ -- -- 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 
DISPEPSIA NÃO ULCEROSA - 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 02 01 00 00 8 --------·- - -- -------- - - - -- ----- ,-.. 
DISPEPSIA ULCEROSA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o --- - -- - . - ··---- - ----- ---- - - -· -- - - ---- 

00 00 DST 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o. 
INFEC~ÀO URINÁRIA 

... -- ---·· 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o 

AMEBIASE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o 
GIAROfASE. 

- - ·- - . --- .. - 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o --------- ----- ---------- 

4 5 4 7 6 3 6 88 
., TOTAL 10 17 9 2 3 3 9 - . - --- .•. -••••••-~ ---•·-·-·-- ,J.L -----------· -- . 



Continuação da tabelal. 
.;\.' 

-,'!•· ,,,, 

DOENÇAS/AGRAVOS 
- - ---··· --- 

.. 

'CONDIÇÕES > 1 ano 01 -04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 soou+ TOTAL 

-- ·--- -·------·-- ......_. ___ --- 
E 00 68 102 95 62 65 72 62 32 30 20 22 20 49 699 

--- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o 
- - . - -------------- ·---· ---- 1---· 

00 00 00 00 00 00 00 00 ºº 00 00 00 00 00 o 
.. -- -- - ·----- 00 00 00 00 00 00 00 00 ºº 00 00 00 00 00 o 

00 00 00 00 00 00 00. 00 03 02 00 00 00 03 8 
-------. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o 
----· - 

00 00 00 00 01 05 01 04 03 00 00 00 00 00 14. 

00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 2 
·- -- ------- ----- -· - 

00 00 00 00 00 00 00 00 ºº 00 00 00 00 00 o 
00 69 102 95 63 70 73 66 38 33 20 22 20 52 723 

. - . ---- -- --- 
- 

------------------ -------· - 
TRATAMENTO VERMINOS --- . ~-- 
CATARATA i-iéRNiÃs - - - .-- - ··--- 
----~- -- ------ -- -------- .,...t-_ 
FERIMENTO INFECTADO 
AFEC~S PULMONARE 
DOENÇA NEUROLOGIC~_ 
EPIDID1MITE ------ -- ------- -- - - 
CONSULTA OBSTETRICA ---------- 
FURUNCULO 
AFECÇÕES DO OUVID-2..__ 

TOTAL 
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3. RELATORIO ODONTOLOGJCO: 

l 
} . 

3.1-AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS 

No atendimento odontológico continuou-se dando ênfase a importância da prevenção da cárie 

dental e da doença periodontal por ações educativas, com orientação de higiene oral através de 

técnicas de escovação, educação de hábitos alimentares e métodos alternativos de higiene oral. 

A orientação de higiene oral foi realizada em centros comunitários ou em escolas, 

normalmente com a ajuda de um tradutor, que na maioria das vezes era o AIS e com todos os 

habitantes presentes na comunidade, os quais recebiam escovas e cremes dentais, sendo estes 

últimos apenas para os adultos. Após a orientação de higiene oral, havia escovação supervisionada, 

seguida de aplicação tópica de flúor gel acidulado a 1,23% em todos os habitantes com idade igual 

ou superior a 2 anos. 

Os Agentes Indígenas de Saúde foram novamente orientados quanto aos aspectos educativos e 

preventivos das doenças bucais e para continuarem as aplicações tópica de flúor. A aplicação tópica 

de flúor foi estendida a todos os pacientes residentes nas comunidades, exceto os pacientes com 

idade igual ou inferior a 4 anos. A sistemática de fluorterapia iniciada será realizada pelo AIS em 3 

fases: uma sessão de fluorterapia semanal durante 6 semanas, uma sessão de fluorterapia quinzenal 

durante 2 meses e uma sessão de fluorterapia bimestral durante 12 meses. 

. 
Os AIS das comunidades de Jwupari Cachoeira, Ucuqui Cachoeira, Uapuí Cachoeira, Panã- - , . 

Panã, Inambú, Araripirá, Canadá, São Pedro da Macedônia, Santa Izabel, Urumitu Lago, Loiro- 

Poço e Santana, além do professor da comunidade Vila Nova, foram devidamente orientados sobre 

o uso do flúor e receberam fichas próprias de acompanhamento de fluorterapia, segundo padrão do 

Ministério da Saúde, além disso receberam o material necessário (flúor) para este tipo de 

procedimento. 

3.2 -ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO CURATIVO 

Realizava-se remoção atraumática de cárie dental utilizando-se colher de dentina, seguida de 

restauração com cimento de ionômero de vidro ou óxido de zinco e eugenol. Foi utilizado também 

aplicação de verniz com flúor para cárie incipientes e manchas brancas opacas. 



'· 
O tratamento cirúrgico consistia em exodontias simples e múltiplas e de restos radiculares. 

Em pacientes com grande quantidade de tártaro realizava-se também tartarectomia (raspagem supra 

e subgengival). 

Realizou-se visitas domiciliares com objetivo de acompanhar o pós-operatório dos pacientes 

submetidos a exodontias. 

3.3 - RESUTADOS 

Os resultados são apresentados de forma descritiva em tabelas para melhor compreensão. 

TABELA II - Procedimentos odontológicos preventivos. 

1 Orientação de Escovação i 

i Procedimentos l higiene oral supervisionada ! Aplicação de flúor Total geral 
! 

1 
1 

! Total 1 772 726 726 2224 

TABELA III =Procedimentos odontológicos curativos por faixa etária. 

. Faixa etária anos 
Procedimentos < de 5 5 à 9 1 10 à 14 15 à 19 20 à 29 30 à 49 50 à 60 > 60 Total 
Exame clinico 07 55 73 71 1 81 1 59 13 05 l 364 

i Tartarectomia 1 41 37 73 62 09 09 231 
1 (por dente) - i - 1 ' 1 

! i 1 
i 1 

\ Restauração -1 
1 1 1 l ! 

1 

1 

Ionômero e - ' 04 . 35 
1 

39 
1 

24 07 
1 

- - 
1 

109 
IRM) 1 ! 

Exodontia de j 03 63 1 18 - 1 - 
1 

- - \. 84 
decídua , 

Exodontia de 1 08 45 64 97 
1 

76 18 06 314 1 - permanente ! 

Exodontia de j 1 l 29 25 57 1 52 27 06 03 199 · restos 1 - 
radiculares 1 1 
Sutura 1 - 03 22 80 96 62 17 09 289 

' VPrni7 l'nm ; : i 1 

1 flúor I 115 1 07 1 06 ' 04 ; 09 _I OI i - 1 42 
IDectomia 1 - - - 16 1 17 ! 09 i - O 1 l 43 i 

Total 1 10 ! 177 1 266 1 370 l 444 I 311 I 64 1 33 ! 1.675 

.. ~ .•.. 
_, 
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TABELA IV - Relação entre procedimentos preventivos e procedimentos curativos por 
comunidades dos rio Aiari e' Quiari. 

Comunidade 

Jurupari Cachoeira 
· Pacientes atendidos Procedimentos p_reventivos Procedimentos curativos 

58 .170 
Ucuqui Cachoeira 

79 237 
Sítio Surubim-Ponta 

07 13 
Uapuí Cachoeira 

62 186 
Sítio Turi-Ponta 

03 1 09 
Panã-Panã 

31 1 89 1 

lnambú 
33 1 89 

101 

143 

03 

152 

76 

65 
Vila Nova 

t i 102 ! 62 34 
i i t 

Araripirá 
26 \ 46 i 16 1 

1 1 1 Piraiawara-Poço 
49 1 23 l 17 

i Canadá : i 
j 237 1 i 92 270 

l Macedônia 
78 89 26· 

! Santa Izabel 
165 126 55 ! 

! São Joaquim 
1 

51 50 : 17- 

! 
: 
\ Miriti 

107 . 
1 

1 

81 . 1 
33 

1 i ~ítio Santarém 
1 

- 
52 57 

1 

i - 20 

1 

Xibarú 1 

33 
i 

! 39 
1 

23 : 

l A 'I ' 1 

21 
l Sítio cara- garape 1 

18 ! . 1 06 
! Sítio São José 

1 21 11 07 ' 
Urumitu Lago 1 

129 90 ; ! 43 ' 
Loiro Poço 

1 39 41 i 13 I 

1 Santana 1 
' 131 66 198 ! 

1 ' Atnérica 
1 93 - 31 

: 
j 31 \ 

1 
1 

i Total 
2.224 1.675 

! 1 
772 

31 

-,· 
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3.4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Verificou-se que a maioria dos habitantes das comunidades dos rios Aiari e Quiari está 

valorizando as medidas odontológicas preventivas, pois se observou que os mesmos estão 

escovando os dentes espontaneamente e inclusive adquirindo consciência da importância 

das aplicações tópica de flúor. 

3.6 - SUGESTÕES 

• Toma-se indispensável uma assistência odontológica continua e permanente nas 

comunidades dos rios Aiari e Quiari, relacionado tanto· aos aspectos educativos e 

preventivo, como às ações curativas. 

• Faz-se necessário a aquisição de aparelhos amalgamador e fotopolimerizador, pois com 

estes torna-se possível restaurações com material obturador permanente (amálgama de 

prata e resina composta fotopolimerizável), além disso torna-se indispensável a aquisição 

de autoclave para esterilização dos instrumentais odontológicos. Desta forma pode-se 

propiciar uma melhor assistência odontológica, aumentando· o rendimento da equipe, a 

qualidade do atendimento e propiciando as condições necessárias de biossegurança, tanto 

para os profissionais quanto para os pacientes. 

São Gabriel da Cacheeíra, 10 de novembro de 2000. 
\ 

Dr. Daniel Amaral de Vasconcelos 

Cirurgião-Dentista 

Sizinando Joel Pontes Lobato 
Enfermeiro 

.· . ./ - •') .•. ..,_ - . ·y '1 
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1. INTRODUÇÃO: 

A criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas trouxe um significativo avanço social 

e político e conseqüente descentralização dos serviços de saúde. Como a proposta da 

distritalização é fundamentada em critérios geográficos e populacionais, a partir das necessidades 

da população, tomou-se possível a mudança do modelo técnico assistencial pelo novo modelo 

epidemiológico-sanitário. 

O Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro está em consonância com os 

Princípios do Sistema Único de Saúde. e deve ser entendido como um processo social de mudanças 

das práticas sanitárias, dirigido para a eficiência e eficácia sociais, a equidade , a universalização 

e a democratização das ações de saúde. 

Como parte integrante do Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro, o 

DSEL'SFMSA atua baseado no modelo epidemiológico-Sanitário e buscando o cumprimento dos 

princípios do Sistema· Único de Saúde. A assistência odontológica segue os mesmos princípios, 
onde atua baseada no modelo de assistência preventivo-educativo, desta forma, oferecendo 

condições para que o profissional de saúde bucal atenda o paciente de forma mais abrangente e 
'- 

não só solucionando seus problemas ocasionais, mas se preocupando principalmente com o 

controle epidemiológico das doenças bucais. 

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

As comunidades beneficiadas pelas ações de saúde bucal da área de abrangência do 

DSEL SFMSA estão situadas na porção norte-noroeste da município de São Gabriel da cachoeira, 

correspondendo aos povos que vivem às margens dos rios Içana e afluentes (Aiari, Cuiari, Quiari e 
'\ 

Cubate) e do rio Xié, além do rio Papuri (afluente do Uaupés no extremo oeste da Terra Indígena 

do Alto Rio Negro, divisa com a Colômbia) e do povo Dâw da calha do Alto Rio Negro. 

As ações de prevenção e promoção de saúde bucal atingem os povos Kuripaco do alto 
curso do rio Içana, Baniwa do baixo, médio e alto rio Içana e Aiari, Kubeo do alto Aiari, Baré do 

baixo Içana e rio Xié, Werekena do Xié, Tukano Oriental, Hupda-Maku, Tuiuca; Dessano e 

Piratapuia do Rio Papuri e povo Dâw-Maku do rio Negro, totalizando aproximadamente 6650 

indivíduos, cãstrtbuidos em 136 comunidades. 



3. RESULTADOS 

Os resultados estão divididos em partes para melhor compreensão. 

3.1 - LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE CÁRIE DENTAL 

Realizou-se levantamento epidemiológico de cárie dental a fim de avaliar as condições de 

saúde bucal da população dos rios abrangidos pelo DSEI!SFMSA, pois segundo a Organização 

Mundial de Saúde - OMS os levantamentos epidemiológicos fornecem informações básicas sobre 

prevalência e incidências das enfermidades bucais e constituem um requisito prévio fundamental 

para se planejar a assistência odontológica. bem como o acompanhamento e avaliação da mesma. 

Para a execução do levantamento, utilizaram-se fichas próprias para o tipo de avaliação 

desejada. O índice utilizado foi Ó CPO-D de Klein e Palmer, onde os aspectos observados foram os 

dentes cariados (C), perdidos (P) e obturados (0), considera-se perdidos os dentes extraídos e com 

extração indicada. Utilizou-se também o índice CPO-D modificado para a dentição decídua - Ceo, 

sendo.como aspectos observados os dentes cariados (e), extração indicada (e) e obturados (o). 

O preenchimento das fichas obedeceu a codificação padronizada pela OMS: O - Dente 

ausente; 1 - Dente permanente cariado; 2 - Dente permanente obturado; 3 - Dente permanente 

extraído; ./ - Dente permanente com extração indicada; 5 - Dente permanente higido; 6 - Dente 

decídua cariado; 7 - Dente deciduo obturado; 8 - Dente deciduo com extração indicada; 9 - Dente 

decíduo higido. . 
A amostragem constituiu-se nas seguintes idades e faixas etárias: 5 e 6 anos, 12 anos, 1:.; a 

18-anos e 36 a 44 anos, onde todos os indivíduos encontrados nestas idades efaixas etárias.foram 

examinados. 

Os resultados do levantamento epidemiológico de cárie dental estão resumidos nas tabelas 1 

e II 

TABELA I - Prevalência de cárie dentária Ceo nas crianças de 5 e 6 anos das 
comunidades dos rios Baixo, Médio e Alto Içana, Aiari; Xié e Papuri. 

Rios . Baixo Médio i Alto 
1 Aiari 1 Xié 1 Papuri Iç__ana Iç__ana 1 Içana 

Crianças 48 57 i 53 1 56 25 ! 47 1 1 

examinadas : 1 • 

1 Ceo 10.61 1 10.50 1 9.53 li.OS 12.48 9.46 ! 

(!6 
•' 



TABELA II-Prevalência de cárie dentária CPO-D nas diversasfaixas etárias das 
comunidades dos rios, Baixo. Médio e Alto Içana, Aiari, Xié e Papuri: 

Idade 
Rios 

' 

12 anos J 15 à 18 anos 

Baixo Iç_ana 
! Pe~oas ! CPO-D I Pe~oas CPO-D 
1 exammadas 1 ! exanunadas 

36 à 44 anos 
, Pessoas , 
I examinadas: CPO-D 

51 : 18.47 
Médio Iç_ana 38 19.30 
Alto Iç_ana 34 j 8.55 i 69 ! 12.97 61 21.98 

Xié 
21 .1 9.43 . l 54 : 12.48 53 . 18.79 Aiari 

Pap_urí 14 I s.64 1 30 1 7.86 
. -· 11.46 \ 45 1 15.33 27 20.85 

32 13.93 

3.2 -AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROt.-lOÇÃO DE SAÚDE BUCAL 

No atendimento odontológico enfatizava-se a importância da prevenção da cárie dental e 

da doença periodontal por ações educativas. com orientação de higiene oral através de técnicas de 

escovação, educação de hábitos alimentares e métodos alternativos de higiene oral. •• 

A orientação de higiene oral foi realizada em centros comunitários ou em escolas, 

normalmente com à ajudá de um tradutor e com todos os habitantes presentes na comunidade, os 

quais recebiam escovas e cremes dentais. Após a orientação de higiene oral, havia escovação 

supervisionada, seguida de aplicação tôpica de flúor gel acidulado a 1,23% em todos os 

habitantes com idade igual ou superior a 2 anos. 

Os Agentes Indígenas de Saúde foram orientados quanto aos aspectos educativos e 

preventivos das doenças bucais e para continuarem as aplicações topica de flúor em todos os 
habitantes com idade igual ou superior a 5 anos. A sistemática de jluorterapia está sendo realizada 

pelo AIS em 3 fases: uma sessão de fluorterapia semanal durante 6 semanas, uma sessão de 

fluorterapia quinzenal durante 2 meses e uma sessão de jluorterapia bimestral durante 12 meses. 

O atendimento curativo foi realizado nos centros comunitários ou em escolas, selecionado 

sempre os locais que oferecessem melhores condições de assepsia. O tratamento restaurador 

consistia de remoção atraumática de cárie dental, utilizando-se colher de dentina, seguido de 

restauração com cimento de ionomêro de vidro ou óxido de zinco e eugenol, foi utilizado também 
,() J.-,- ,l' 
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aplicação de um flúor para cárie incipiente e manchas brancas opacas. o tratamento cinírffico 
consistiu de exodontias simples e múltiplas e de restos radiculares. 

Com a aquisição de equipamentos odontológicos portáteis melhorou a assistência 

odomotogica oferecida e a qualidade do atendimento, pois com estes equipamentos começamos a 

oferecer às comunidades procedimentos como profilaxia, aplicações de selantes e restaurações de 
. . 

amálgama de prata, além de facilitar 110,ç casos de complicações cirúrgicas. 

Os resultados das ações de prevenção e promoção de saúde bucal estão resumidos nas 

tabelas Ili e n,-: 

TABELA III - Procedimentos odontológicos preventivos realizados na área de 
abrangência dos pólos-base do DISEUSEMSA. 

'~] Orientação de ' Aplicação de ! Escovação 
higiene oral Supervisionada flúor Total Geral . 

Pó~Base ! 
Assunf._ão 1 2109 1878 1679 - 5666 i Tunui 1 1396 1288 1150 3834 
Tucumã 1 1266 ! 1261 i 1261 3788 

São Joaquim ! 1762 ! 1754 1 1754 5270 
Canadá 975 1 937 ! 991 2903 
Pato 1 895 ! 888 860 2643 

CumaJi 1283 i 1283 i 941 3507 
Dâw 168 162 i 292 622 
Total 9854 1 9451 8928 28233 

-- 
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TABELA IV- Procedimentos odontológicos realizados por área de abrangência dos Pólos-Base do 
DISEIISEMSA. 

---- - - -- -·--- - --- - -- ---· ----- - --- --·- - -·· ---· 
Pólo- Exame Tartarectomia Restauração 
Base Ducal por (Arcada) de Amálgama 

---------- --------- -- ----------- ----- ---- - - -- 
Silo 960 221 00 Joaquim - --- ----- 
Tunui 1122 65 35 
Assu!!fªº 954 143 56 -- --- --- - . --- - --- 
Canadá 610 57 00 --- ---------- -·-- ------ - - - -- 
Cumati 452 135 00 - . ------- ------- --- . - ------- .. --· ----- - - - -- 
Pato 428 96 00 ,____ ___ ------ --- ...------ --- ----- --·· -- ---- Tucumã 703 73 00 ----- --- . -- - - ·-- ----- ··- --- ·-·-- 
DOw 76 15 00 - --- --------- ---·--- 
Total 5305 805 91 ----·--- 

.,/ 

Restauração I Restauração 
de Ionõmero IRM 

Exodontla ! Sutura 
de Restos 

Radlculares 

Exodontia 
Deciduo 

Exodontia 
Permanente 

137 
-· - 
689 40 188 721 1 596 

393 
1 

121 e- 23i-------t-- 396 t -- 90 (--- ~ - 607 
J -+-Jõi§- - - l - --674 . - - 

- . . -· -- -- - . 

191 21 130 485 337 440 ----- .. -- ---- --------- ---------~---- .... - -- ----- -- ---- --- 
292 05 60 187 348 403 --- --- ----- - - -· - - ..• _ --- -· . - -- - . - - - 

194 16 231 82 327 · 218 --- - ------ . -- -- -·----. ---·· ·--·- --·-· ···- 
338 31 106 664 489 384 ---~--- -·-- -----·- . ... - - -- -· ---- - -- - - . 
95 00 41 32 05 30 ----- -- --- ------- ------ --·-----·· ---- ·- -- ---- -- 

2073 265 1194 2935 4048 3445 ______ .-- _.,_______ --- -~--·---'" ..... _ --- -- - - 

,• 

Verniz com 
Flúor 

604 
97 ,,... 
88 
78 
247 
140 
90 
93 
1437 - ---·-- - ··- .•. 

cP,,9 



TABELA V - Procedimentos odontológicos realizados por área de abra11gência dos Pólos-Base do 
DJSEIISEMSA. 

P,Ho- l Exame 'I 'anoreaomia Restauroção , Restouraçõ» Restauração Exodonti« Exmfontia 
Exodontia Sutura \ Verniz com 

1 

de Restos 

Base Buca! por (Arcada) de Amálgum« . de lonõmero JRM Deciduo Permanente Radicu lares 
Flúor 

i l 

Stio 960 

! 689 
221 00 137 40 /88 : 721 596 i 604 

Joaquim . \ 

1 

1 ' . . --- . . . ~ --· --- 

,..,,,,,,, 1 . J J 22 65 1 35 393 /21 232 396 901 ' 607 97 i 

! ! 
•I . 

1 
l 

/ Assunção ; 9 54 143 56 433 31 206 368 1045 674 88 

Canadá \ 610 57 00 191 21 130 485 337 440 78 

('11111ati 1 452 135 00 292 05 60 187 348 ' 403 
1 

247 
1 

' 
l 

. 

/'ato 1 428 96 00 194 16 231 82 327 218 140 

1i1L'11mti ! 7(J3 73 O<J 338 31 106 664 489 384 90 
i 

Dâw 
! 76 15 00 95 00 41 32 05 30 93 

1 
. - . - - -- - - - - 

J"Of{I/ 5305 805 91 2073 265 1194 2935 4048 3445 1437 

70 

) 
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4. CdNSTDERAÇÕES FINAIS: 

, Como se verifica nas tabelas I e II o Ceo e o CPO-D das comunidades destes rios é 

extremamente alto e como estas populações não eram beneficiadas com ações de 

promoção de saúde bucal, à medida que U.~ idades foram evoluindo as experiências de 

cárie dentária tornaram-se maiores e mais graves. Temos como conseqüência um 
grande número de dentes cariados, com extração indicada e pacientes edêntulos (com 

perda dentária). 

', Apesar da população do rio Papurí não ter realizado nenhum método convencional de 

higiene bucal antes da atuação das equipes odontologicas. pode-se perceber que o 

CPO-D da população que habita esta área geográfica, se comparado aos outros rios, é 

significativamente menor (CPO-D aos 12 anos - 5. 6./, na faixa etária de 15 à 18 anos - 

7.86 e na faixa etária de 36 a -14 anos - 13.93). Mas não podemos concluir que esta 

população possui boas condições de saúde bucal, pois o CPO-D desta população se 

encontra muito acima do preconizado pela Organização Mundial de Saúde. 

', No atendimento odontológico merece especial atenção a grande quantidade de 

exodontias (extrações dentárias), pois este fato demonstra claramente que estas 
• I 

comunidades eram totalmente desassistidas em relação ao a.~endimento odontológico . 
. : 

-,,. Para reverter o grande índice de cárie dentária nestas populações há necessidade de 

intensas ações de promoção de saúde bucal de maneira contínua e permanente, 

relacionadas tanto aos aspectos educativos e preventivos, quanto aos cirúrgico 

restauradores. 

', 
-,,. Em vista da grande necessidade de tratamento cirúrgico-restaurador nos habitantes dos 

rios abrangidos pelo DISEI!SEMSA, torna-se importante a aquisição de consultório 

odontológico para os pólos-base, tendo em vista a ausência deste equipamento na 

região e a grande dificuldade dos profissionais dentistas em trabalhar com mínimas 

condições erganômicas e de biossegurança. Desta forma pode-se propiciar uma melhor 

assistência odontológica, aumentando o rendimento da equipe. a qualidade do 

tratamento, oferecendo dignas condições de trabalho aos profissionais e adequado 

conforto ao paciente, além de oferecer_ toda atenção odontológica primária no pólo- 

base. q l 
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São Gabriel da Cachoeira-Am; 21 de dezembro de 2. 000. 

Dr. Daniel Amaral de Vasconcelos 

Especialista em Odontologia em Saáde Coletiva 

Coordenador de Odontologia do DISEI/SEMSA 

Dr. Gilberto Granato 

Dra: Járdyla Maria Normando Matos 

Dra: Mítian Frossard Co/odete 
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Prezada Coordenadora de Odontologia no DESAL Aparecida Guerra . - 

Viemos por meio desta informar e atentar sobre o., desenvolvimento 'Odontologico do Distrito 

Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro. especificamente a atuação do DSEI/SEl'vlSA. tendo sua sede 

na cidade de São Gabriel da Cachoeira ao noroeste da Amazônia brasileira. 

Somos quatros Cirurgiões Dentistas. pertencenres ao DSEI articulados a Secretaria Municipal de 

Saúde. onde começamos a planejar e desenvolver as atividades no mês de fevereiro do ano 2000. e apenas no 

ultimo trimestre deste ano recebemos a proposta de organização dos serviços. odontológicos na atenção a 

saúde indígena- DESAI 2000 - . desta maneira estamos preocupados e interessados em unificar o modelo de 

atenção em saúde bucal ao indigena e trabalhá-lo dentro do sistema de informações do SIASI. mas antes 

gostaríamos de expor as ações de saúde prestadas a este povo em nossa região. 

A nossa região de atuação trata-se de um conjunto de povos indígenas articulados entre si e 
apresentam enorme diversidade, situados no Rio Içana (Baré, Bania e Kuripako), bem como seus afluentes os 

; rios Aiari, Cuiarí, Quiari e Cubate), o rio Xié (Werekena, Baré) e rio Papurí (Tukano. Tuyuca. Dessano . 
••... 

Piratapuia) na divisa com a Colômbia. além da etnia Hupda e Daw, Índios Maku localizados longe das 

margens do rio, no rio Papuri e rio Negro, somando um número populacional em tomo de 6.650 indígenas. . . . 

Os rios da região se caracterizam por apresentarem inúmeros acidentes eeográficos. como um grande 

número cachoeiras e corredeiras, pedras submersas. igarapés de dificil acesso, bntre outros. alguns não sendo 

navegáveis nesta época do ano. Além disso, na maioria das comunidades não há domínio da língua 

portuguesa o que dificulta o entendimento entre os profissionais de saúde e a população indígena. 

Mesmo assim. a equipe odontológica se empenhou desde o início do ano em principalmente levar as - . 

.. 

ações educativas e preventivas em saúde bucal a todas as comunidades. através do incentivo a escovação 

dental. capacitação de agentes indígenas de saúde ( AIS) como multiplicadores das informações de saúde oral. 

vidades em grupo. de educação em saúde, escovação supervisionada. fluorterapia ( com preenchimento do 

mapa de flúor elaborada pela equipe odontológica), palestras. além do fornecimento de escovas dentais e 

dentifrícios, bem como instruções de uso e armazenamento em todas as viagens. desta maneira a nossa 

equipe conseguiu atingir nossa meta de realizar duas visitas odontológicas durante este ano a todas as 

comunidades indígenas de nossa região de atuação ( 135 comunidades indígenas). 

Além das ações de prevenção e promoção de saúde bucal realizamos o levantamento epidemiológico 

de cárie dental (CPO-D, Ceo) em todos os rios. nas faixas etárias de 5 e 6 anos. 12 anos. 15 a 19 anos e 36 a 
44 an?s. seguindo padrões da OMS (Organização Mundial de Saúde). 

' 
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E necessário. salientar que as condições bucaís na região são extremamente severas. com pacientes 

com inúmeros dentes com comprometimento pulpnr, tanto os dentes posteriores como os anteriores. sendo 

que há inumeros pacientes com os quatro herniarcos comprometidos. além de problemas periodontais. Além 

Jisso há uma grande dificuldade de referenciar pacientes a São Gabriel da Cachoeira. devido a distância das 

comunidades a sede do município. por não terem condições de locomoção e dificuldades de assimilação 

pelos indígenas de um tratamento endodóntico e/ou periodontal. que seria o tratamento mais adequado para 

nossos pacientes. 

Sobretudo a equipe se manteve empenhada em realizar a técnica restauradora atraumática em todos 

dentes passiveis de tratamento com ionôrnero de vidro. utilizamos aplicações sucessivas com verniz 

tluoretado como forma preventiva de lesões cariogênicas. demos início a restaurações definitivas com 

amalgama de prata. após adequação do meio bucal. com auxilio de equipas odontológicos portáteis 

( funcionadas por gerador), procedimentos periodontais de raspagem e alisamento radicular e exodontias 

simples e múltiplas. sendo todos os procedimentos preenchidos no prontuário odontológico elaborado pela 

equipe e realizados fora do consultório e mesmo com todos os esforços ainda não foi possível obter I 00% da 

adequação do meio bucal das populações. devido ao grande número de pacientes indígenas pelo número de 
'" 

profissionais dentistas, as severas condições orais e as dificuldades étnicas e geográficas da região. 

Apesar de tudo, o impacto de nos~o trabalho foi muito bem recebido pelos indígenas. por se tratar de 

um trabalho pioneiro na região e da forma como foi realizado. voltado para área de prevenção bucal, estamos 

.gora empenhados em continuar o processo de adequação bucal, adquirindo fotopolimerizadores para realizar 

restaurações definitivas anteriores, além de continuar o processo de conscientização e prevenção bucal que se 

torna dinâmico e primordial para a obtenção de resultados clínicos satisfatórios. 

É importante ressa~tar qu~ estamos interessados e disposto a alimentar o modulo de odontologia do 

SIASI. para o qual estamos nos adaptando ao prontuário odontológico e ficha diária de atendimento - SIASI 

-. mas ainda estudamos as possíveis modificações e adaptações das fichas a realidade que vivenciamos em 

nossa região. o que não necessariamente condiz com a realidade de outros DSEI. 

Dentre algumas dificuldades que encontramos está o tempo nos preenchimentos das fichas ( devido 

.. 
condições ergonômicas e dificuldade de obtenção do histórico do paciente) e a periodicidade de transferencia 

de dados ao SIASI. visto a demanda e a necessidade do tratamento odontológico pelas populações indígenas 

e a permanência dos profissionais cirurgiões dentistas na sede. já que nossas viagens duram em tomo de 30 

dias em àrea de trabalho e a distància geográfica entre a sede e as comunidades indígenas é muito grande. 

' 
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Em suma e~tamos notificando sobre algumas peculiaridades de. nossa região. para que haja uma 

interação harmoniosa e produtiva entre todos os Distritos Especiais Indígenas do nosso pais. junto com 

DESA! e o Sistema de Informação - SIASI-. também gostaríamos muito de interagir e quem sabe poder 

discutir novas propostas com os colegas cirurgiões dentistas· que também fazem saúde indígena. afim de 

conhecer e melhorar cada vez mais os resultados e a saúde bucal de nosso pais. 

Esperando a compreensão da coordenadora de Odontologia no DESAl. para que possamos estar 
sempre em comunicação. 

Nosso canal já está também aberto ! ! ! 

Atenciosamente! 

Dr. Daniel Amaral de Vasconcelos (Especialista em Odontologia em Saúde Coletiva) 
• • .1 

Dr. Gilberto Granato 

Ora. Jardila Maria Normando 

Ora. Mitian Frossard Colodete 

São Gabriel da Cachoeira-AM. 21 de dezembro de 2001 
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Dr. Daniel Amaral de Vasconcelos 

Cirurgião - Dentista Especialista em Odontologia em ~Çaúde Coletiva 

Coordenador de Odontologia do DISEIISEMSA 

Dra. Járdyla Maria Normando Matos 

Dra. 1\lítian Frossard Colodete 
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INTRODUÇÃO: 

A abárdagem médica do rio Papurí se extendeu de 06 (seis) até 28 (vinte e oito) de 
outubro 2. 000 e compreendeu atendimento médico clínico e realização de cirurgia 
corretiva do tracoma cegante que afeta imperativamente a etnia Hupde das comunidades 
do no Papurí (Waguiá, Anta, São Fernando, Cabeça de Onça, Santa Marta, Santa Cruz 
do Turí, Santa Luzia e Yauaretê) totalizando 11 (onze) casos cirúrgicos, operados em 
área indígena, e 102 (cento e dois) atendimentos médicos clínicos. · 

Menciona-se ainda abordagem de emergência à foco epidêmico de gastroenterite 
aguda na localidade de Yauaretê que extendeu-se de 06 (seis) a 13 (treze) de outubro de 
2.000, realizada em cooperação com Associação Saúde Sem Umites; volume de 
produção médica consta nos arquivos desta entidade, totalizando aproximadamente 200 
(duzentos) atendimentos médicos clínicos. 

METODOLOGIA: 

Enquadraram-se no protocolo de indicação cirúrgica corretiva do tracoma cegante 
todos os casos que preenchessem o critério "rS-TT, inclusive os casos de Triquiasis Minar 
( dois cílios, ou menos, tocando o globo ocular). 

Nem todos os pacientes com indicação cirúrgica foram à cirurgia - uma vez que 
existem importantes barreiras culturais impedindo a compreensão da necessidade da 
terapêutica proposta à população Hutxie. 

Onze (11) pacientes foram operados em área indígena, conforme propõe a OMS, 
inclusive um (01) caso pecnétricooue necessitou abordagem sedativa pré-operatória. 

A técnica cirúrgica empregada é classificada como cirurgia semi-estéril 
(contaminada), uma vez tratar-se de campo operatório com foco de infecção crônica 
conjuntiva/. 

Utilizou-se auto-clavagem com panela de pressão por 01 (uma) hora de fervura 
oere.oreosro de material cirúrgico metálico. 

Escolheu-se como teatro cirúrgico qualquer local com chão cimentado e abrigado 
do vento; pequenas igrejas e capelas atenderam ao critério. ,\ 

A confecção de pequena tenda sobre a maca cirúrgica com tela tipo mosquiteiro 
para proteção contra insetos no campo operatório, foi recurso fundamental para o êxito 
técnico. 

A cirurgia tipo rotação marginal externa sob anestesia local com pontos 
acolchoados requereu, em média, 10 (dez) minutos por pálpebra operada. 

Como preparo anestésico, instilou-se 02 (duas) gotas de colírio anestésico em 
cada caso operado. 

Utilizou-se citocaína à 3% (três por cento) com vasoconstritor, 2ml (dois) por 
pálpebra; empregou-se sedação não opióide em 01 (um) caso pediátrico, com quetamina 
5mglkg intramuscular e êxito anestésico. 
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A técnica cirúrgica empregada requer eversão palpebral superior sob ponto de 
tração central trans-tarsal limbar, alavancando a pálpebra com bastão tipo cotonete 
estéril. 

Segue-se incisão da conjuntiva limbar e placa tarsal à nível de linha de Arlt até 
obter-se fratura total da placa sem abordar a musculatura elevadora palpebral 
subjasceme. 

Segue-se descolamento da aponeurose da musculatura junto ao tarso e transfixa 
se, então. em sentido radial, 03 (três) pontos em "U': 01 (um) central, 01 (um) lateral e 01 
(um) medial para realizar o embricamento tarsal e o rearanjo da linha de implantação 
ciliar, caracterizando assim uma rotação marginal externa. Os 03 (três) pontos são 
acolchoados em gazes e descansam na porção palpebral externa próximo dos cílios: 
preconiza-se então 15 (quinze) dias da ancoragem acima citada. 

Todos os pacientes receberam azitromicina 20mglkgldia (vinte) por 48 horas 
(quarenta e oito) pós-operatórias. 

A aplicação tópica de pomada de tetraciclina 12 em 12 horas (doze) por 48 horas 
(quarenta e oito) pós-operatórias foi elemento constante em todos os casos operados. 

A analgesia pós-operatória deu-se com Diclofenaco de sódio e Paracetamol, se 
necessário. 

Três (03) casos foram acompanhados até o 9° (nono) pós-operatório (PO), 02 
(dois) casos até o 8° (oitavo) PO, 03 (três) casos até o 5° (quinto) PO, 02 (dois) casos até 
o 4° (quarto) PO e somente 01 (um) caso no PO imediato. 

A evolução PO foi satisfatória à todos os pacientes, sem infecção cirúrgica e/ou 
hematoma. 

_ Seis (06) casos não toleraram bem a dor pós-operatória nas primeiras 48 horas, 
(quarenta e oito), uma vez que não utilizaram a medicação ana/gésica preconizada, por 
impedimentos culturais; no entanto demostraram satisfação com o resultado cirúrgico final 
(alívio da irritação conjuntiva/ pré-operatória). 

Aos outros demais 05 (cinco) casos, escolheu-se monitoramento an?lgésico mais 
rigoroso. sem menção de dor pós-operatória significativa e, idem aos acima, 
demonstraram significativo ganho de qualidade de vida com alívio dos sintomas pré 
operatórios . 

.. 
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CONCLUSÃO: 

A cirurgia, acima descrita, confirma, mais· uma vez, que é procedimento seguro e 
eficiente quando realizado em área indígena, conforme propõe a OMS. 

A população abordada demonstra sinais de seqüelas tracomatosas antigas 
traduzmdo significativa morbidade e perda de qualidade de vida. 

A realização deste trabalho mostrou quanto necessária a abordagem cirúrgica 
destas populações sob elevada prevalência de tracoma ativo e cicatricial; no entanto, a 
eficiência da terapêutica requer profissional médico ceoeatedo para procedimentos 
cirúrgicos ambulatoriais e suas complicações. 

No Brasil este trabalho é pioneiro, uma vez tratar-se de cirurgia oftalmológica 
realizada por cirurgião geral em área indígena e mostra-se seguro e eficaz no alívio dos 
sintomas e impedimento da cegueira decorrente da opacifícação corneana. 

Os demais pacientes com indicação cirúrgica e que negaram-se ao procedimento, 
provavelmente reconsiderarão suas decisões ao perceberem a melhora sintomática 
experimentada pelos pacientes submetidos à rotação marginal externa. 

,... 

A constante aproximação étnica e conseqüente ganho de confiança na relação 
médico-paciente com a etnia Hupde ajudará, cada vez mais, à muaer este cenário terrível 
de uma patologia, ainda, até há pouco, subestimada na região amazônica brasileira. 

Dr. OSCAR ESPELLET SOARES 
Cirurgião Geral CRM/AM 3658 

DISEUSEMSA 

GENESIA MARIA DA SILVA PRADO 
TÉC.ENFERMAGEM 

DISEVSEMSA 
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RELA TÓRIO MÉDICO DO BAIXO E MÉDIO RIO /CANA - SETEMBRO DE 2000. 

A viagem de Assistência às comunidades do Baixo e Médio Rio lçana desenrolou 
se de 12 até 27/09100 e priorizou Assistência Médica e Busca Ativa de Tracoma nas 
comunidades de Nazaré do Cubate, Assunção, Nazaré do lçana, Ambaúba, Castelo 
Branco, Belém, Taiaçu, Tunuí, Warirambá, .. Vista Alegre, São José, Jacaré-poço, Santa 
rosa, Tapira-ponta e tanta Marta. 

Totalizou-se 351 atendimentos médicos e Busca Ativa de Tracoma com 709 
pacientes. 

Os dados de busca ativa de Tracoma apresentados seguirão o seguinte quadro 
numérico e suas legendas: 

• PREVALÊNCIA (P) : POPULAÇÃO TOTAUPOPULAÇÃO AFETADA 
• CRIANÇAS~ 10 ANOS (C): POPULAÇÃO CRIANÇAS~ 10 ANOS/nº. TOTAL DE 

CASOS TF/TI EM CRIANÇAS~ 10 ANOS. 
• MULHERES~ 30 ANOS (M): POPULAÇÃO MULHERES ~ 30 ANOS/ POPULAÇÃO DE 

MULHERES > 30 ANOS COM TS. 

As comunidades apresentaram as seguintes características: 

• NAZARÉ DO CUBATE: 
• BUSCA A TIVA DE TRACOMA: 

P: 118/39 (33%) 
C: 42/17 (40.4%) 
M: 15/9 (60%) 

• CASOS DE IRA 
• 01 TOSSIDOR CRÔNICO: ALBERTO QUNTINO, 55a; COLETADO BK 
• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 36 PACIENTES 

• ASSUNÇÃO DO /CANA: 
• BUSCA ATIVA DE TRACOMA JÁ REALIZADA EM VIAGEM ANTERIOR. 
• CASOS DE IRA: 
• 01 CASO DE LINFOADENOPATIA CERVICAL: MARIA HENRIQUE 

DOMINGAS, 80a; COLETADO ESFREGAÇO. 
• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 72 PACIENTES. 

• NAZARÉ DO /CANA: 
• BUSCA ATIVA DE TRACOMA: 

P: 66/28 (42.4%) 
C: 21/10 (47.6%) 
M: 07/06 (85.7%) 

• CASOS DE IRA E GEA 
• 01 CASO DE ÚLCERA CRÔNICA DE MÃO E, SUGESTIVO DE MICOSE 

PROFUNDA: OSCAR JOSÉ, 27a; COLETADO LINFA PARA PESQUISA DE 
LEISHMANIOSE. 

• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 18 PACIENTES 
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• VISTA ALEGRE - RIO CUIARÍ: 
• BUSCA A TIVA DE TRAGO MA: 

P: 79/28 (35.4%) 
C: 20/04 (20%) 
M: 12/06 (50%) 

• CASOS DE IRA E GEA 
• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 30 PACIENTES 

• WARIRAMBÁ - RIO CUIARÍ: 
• BUSCA A TIVA DE TRACOMA: 

P: 46/29 (63.0%) 
C: 10/07 (70%) 
M: 09/08 (88.8%) 

• CASOS DE IRA 
• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 24 PACIENTES 

• JACARÉ-POÇO: 
• BUSCA ATIVA DE TRACOMA: 

P: 18/08 (44.4%) 
C: 07/03 (42.8%) 
M: 02/02 (100%) 

• CASOS DE IRA 
• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 06 PACIENTES 

• SANTA ROSA: 
• BUSCA ATIVA DE TRACOMA: 

P: 37/19 (51.3%) 
C: 15/11 (73.3%) 
M: 05/03 (60%) 

• CASOS DE IRA 
• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 10 PACIENTES 

• TAPIRA-PONTA: 
• BUSCA ATIVA DE TRACOMA: 

P: 14/07 (50.0%) 
C: 07/04 (57.1%) 
M: 03/03 (100%) 

• CASOS DE IRA: 
• 01 TOSSIDOR CRÔNICO: HERMINIA OTILIA, 30a; COLETADO BAAR 
• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 12 PACIENTES 

• SANTA MARTA: 
• BUSCA ATIVA DE TRACOMA: 

P: 11 /04 (36.3%) 
C: 06/01 (16.6%) 
M: 02/02 ( 100%) 

• CASOS DE IRA 
• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 02 PACIENTES 

103 



• AMBAÚBA: 
• BUSCA ATIVA DE TRACOMA: 

P: 70/24 (34.2%) 
C: 20/03 (15%) 
M: 14/12 (85.7%) 

• CASOS DE IRA E GEA 
• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 24 PACIENTES 

• CASTELO BRANCO: 
• BUSCA ATIVA DE TRACOMA: 

P: 30/11 (36.6%) 
C: 14/04 (28.5%) 
M: 05/02 (40%) 

• CASOS DE IRA E GEA 
• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 24 PACIENTES 

• BELÉM: 
• BUSCA ATIVA DE TRACOMA: 

P: 34/11 (32.3%) 
C: 16/03 (18.7%) 
M: 05/03 (60%) 

• CASOS DE IRA 
• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 06 PACIENTES 

• TAIAÇU: 
• BUSCA ATIVA DE TRACOMA: 

P: 34/18 (52.9%) 
C: 09/05 (55.5%) 
M: 06/06 ( 100%) 

• CASOS DE IRA: 
• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 12 PACIENTES 

• TUNUÍ CACHOEIRA: 
• BUSCA ATIVA DE TRACOMA: 

P: 79/35 (44.3%) 
C: 20/05 (25%) 
M: 17/15 (88.2%) 1 

• 02 CASOS DE TOSSIDORES CRÔNICOS: MARTA MARQUES, 42a; E SILVIA 
MARIANO, 45a; COLETADOS BAAR. 

• 01 CASO DE ENTROPIO: MARCIL/A GARCIA, 80a; TS-TT. 
• CASOS DE IRA 
• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 48 PACIENTES. 

• SÃOJOSÉ: 
• BUSCA ATIVA DE TRACOMA: 

P: 71/36 (50.7%) 
C: 23/12 (52.1 %) 
M: 11/07 (63.6%) 

• CASOS DE IRA E GEA 
• 01 TOSSIDOR CRÔNICO: VIRIATO MARIANO, 65a; COLETADO BAAR. 
• ATENDIMENTOS MÉDICOS: 18 PACIENTES 



CONCLUSÃO: 

A viagem de abordagem médica do Baixo e Médio lçana e afluentes, evidenciou 
mudança do perfil epidemiológico devido a sazonalidade, casos GEA começam a se 
evidenciar com certo grau de gravidade devido à perda da via. oral. 

Sugere-se à todas equipes de saúde munirem-se de anti-hemético parenteral. 

Não evidencio-se casos de seqüela de Tracoma, salvo apenas 01 caso em Tunuí 
cachoeira, TS-TT, em paciente senil (entrópio senil?). 

A visita médica "Dinâmica" com rápida abordagem das comunidades, sondando 
casos de maior atenção como urgências médicas e urgências relativas, mostrou-se 
eficiente, totalizando 05 pacientes necessitando pronto-atendimento, porém, com solução 
no sítio de abordagem (sem evacuação de área). 

Parece evidente que a abordagem por profissional médico seja nestes moldes de 
dinâmica de trabalho, sem atrasos em comunidades, uma vez tratar-se de extensa área 
de cobertura e grandes distâncias a se percorrer. 

Dr. OSCAR ESPELLET SOARES 
CRMIAM3658 
DISEUSEMSA 

TERESINHA MIRANDA CAETENO 
TÉC.ENFERMAGEM 

DISEI/SEMSA 



TABELAI - Casos clínicos por faixa etária (idade em anos) 

DOENÇAS/AGRAVOS/CONDIÇÕES > 1 01 - 04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ou+ TOTAL 
ano ----- - - 

POPULAÇÃO fOTAl 
IRA LEVE/MOO. 29 37 20 06 01 03 03 01 01 01 02 01 00 00 105 

-------- 
IRA GRAVE 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
GECA aguda COM desidratação 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
GECA aguda SEM desidratação 07 06 02 00 01 01 00 01 00 00 00 02 00 03 23 

- 
PIODERMITE LEVE 03 09 07 03 04 05 05 01 00 03 00 01 00 00 41 
PIODERMITE EXTENSA I GRAVE 00 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 03 
TOSSE CRÔNICA 00 00 00 00 00 00 00 02 01 02 00 01 02 06 14 
DIARRÉIA CRÔNICA/ PERSIST. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
CONJUNTIVITE aguda leve I mod. 03 01 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 06 
CONJUNTIVITE CRÔNICA 00 03 03 03 00 00 00 00 01 00 00 00 00 01 11 

------ 
Afecções agudas do S.M.E. 00 00 01 00 00 00 07 01 02 02 01 02 00 02 18 
Afecções crônicas do S.M.E. 00 01 00 00 00 01 01 06 02 01 04 02 01 13 , 32 

Afec. Oculares outras 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
ESCABIOSE 00 04 00 01 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 08 

- 
DERMATOMICOSES 05 03 03 06 02 00 02 01 01 01 01 00 00 00 25 
MALÁRIA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ,__ ____ 
ANEMIA 01 00 01 00 01 00 02 01 01 00 00 00 00 01 08 
CEFALÉIA 00 00 01 02 02 01 00 03 02 01 02 01 00 02 17 

------ 
PEQUENA CIRURGIA 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 03 
VERMINOSE (eliminação) 00 02 05 02 01 00 02 00 02 00 00 01 00 02 17 

DESNUTRICÃO LEVE I MOO. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
DESNUTRIÇÃO SEVERA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

DISPEPSIA NÃO ULCEROSA 00 00 00 01 01 00 04 01 00 01 01 00 00 01 10 
DISPEPSIA ULCEROSA 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 02 

··--- . ---- --- - . -- --- ··- ---- --- - - 
DST 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 
INFECÇÃO URINARIA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
OUTRAS_AFECyÕES (vide verso) 01 00 01 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 04 

1n, ,1. 51 66 45 24 16 13 29 20 16 13 11 11 03 32 350 
---· - -···------ ---- - ----- - ---- -----------· ---···--- "------ ----- 
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TABELA 1- Casos clínicos por faixa etária (idade em anos) 

DOENÇAS/AGRAVOS/CONDIÇÕES >1 01 -04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ou+ TOTAL 
'-------- ano 

POPULAÇÃO TOT!H- 
IRA LEVE/MOO. 09 15 14 00 00 00 01 01 02 00 00 00 00 00 42 -- ------------ 
IRA GRAVE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
GECA aguda COM desidratação 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
GECA aguda SEM ~~sidrata_~ão ____ 02 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 08 
PIODERMITE LEVE 00 00 02 00 00 00 00 00 02 01 00 00 01 01 07 
PIODERMITE EXTENSA I GRAVE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 
TOSSE CRÔNICA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 
DIARRÉIA CRÔNICA/ PERSIST. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 J CONJUNTIVITE aguda leve I mod. 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
CONJUNTIVITE CRÔNICA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Afecções agudas do S.M.E. 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 02 
Afecções crônicas do S.M.E. 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 07 09 
Afec. Oculares outras 00 00 ºº· 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
ESCABIOSE 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 
DERMATOMICOSES 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 1 02 
MALÁRIA 

.. 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

ANEMIA 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
CEFALÉIA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 02 ,__ -- 
PEQUENA CIRURGIA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 
~ERMINOSE (eliminação) 00 00 01 00 00 00 00 01 00 00 02 00 00 03 07 --~----· 
DESNUTRIÇÃO LEVE I MOO. 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
DESNUTRICÃO SEVERA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
DISPEPSIA NÃO ULCEROSA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ---------- 
DISPEPSIA ULCEROSA 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 01 03 ,.__ ___ 
DST 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
J_NFECÇ~O URINÁRIA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
OUTRAS AFECÇÕES (vide verso) 00 01 02 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 02 07 ----~-- - --- 

! O 1. \.1 11 23 25 00 02 01 02 03 06 03 03 00 01 21 101 -- ----- ---~---- - ------------ 
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RELATÓRIO PARCIAL DE TRABALHO D!E~C~A~M~P!O~ft%~1111 
RIO PAPURI / .AMAZONAS - OUTUBRO DE 2000 

IMUNIZAÇÃO, BUSCA ATIVA, TRATAMENTO E CIRURGIA 
DE TRACOMA 

DISEI- SEMSA - RIO NEGRO(CONV. 520/99) 
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INTRODUÇÃO 

O Rio Papurí, conhecido pelos indfgenas da região como o "RIO DAS ÁGUAS 
PRETAS: é um dos principais afluentes do Rio Uaupés, na região do Alto Rio Negro, 
fazendo a divisa natural entre Brasil e Colômbia. Apresenta leito granítico com inúmeros 
afloramentos rochosos e grande número de corredeiras, tornando-se muito perigoso na 
cheia e extremamente trabalhoso na seca, sendo á tarefa de navegá-lo competência de 
poucos práticos de canoa a motor(voadeira}, nativos deste rio. 

Figura 1- Rio Papuri. 

Em seu curso, encontram-se aproximadamente 700 indígenas pertencentes a 7 
etnias{Hupde/Maku, Tuyuca,Piratapuia, Tariano, Desano, Tukano, Arapasso}, dispersos em 
25 localidades,· a maior parte delas ribeirinhas(concentrando igualmente a maior parte da 
população do rio). 

Exceção à regra são as comunidades Hupde-Maku, em um total de 7 agrupamentos no 
momento, todos situados no interior da floresta distantes entre 20 minutos e 3 horas das 
comunidades ribeirinhas mais próximas. 

Figura 2 - Habitação Hupde. 

Chama a atenção o despovoamento de várias localidades ribeirinhas, tendo seus 
antigos moradores se deslocado para Iauaretê ou mesmo SGC-AM, geralmente por motivo 
de continuidade do estudo. 
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A abordagem médica do rio Papurí se extendeu de 06 (seis) até 28 (vinte e oito) de 
outubro 2.000 e compreendeu atendimento médico clínico e realização de cirurgia corretiva 
do tracoma cegante que afeta imperativamente a etnia Hupde das comunidades do rio 
Papurí (Waguiá, Anta, São Fernando, Cabeça de Onça, Santa Marta, Santa Cruz do Turí, 
Santa luzia e Yauaretê) totalizando 11 (onze) casos cirúrgicos, operados em área indígena, 
e 157 (cento e cinqüenta e sete) atendimentos médicos clínicos. 

Foi realizada ainda imunização de rotina (terceiro deslocamento do ano) a par de 
busca ativa e tratamento do tracoma, detalhados adiante. 

Menciona-se ainda abordagem de emergência à foco epidêmico de gastro-enterite 
aguda na localidade de Yauaretê que extendeu-se de 06 (seis) a 13 (treze) de outubro de 
2. 000, realizada em cooperação com Associação Saúde Sem limites; volume de produção 
médica consta nos arquivos desta entidade, totalizando aproximadamente 200 (duzentos) 
atendimentos médicos clínicos. 

OBJETIVOS 
Os objetivos ·deste deslocamento foram as seguintes: 

~ Realizar imunização a mais abrangente possível· 
~ Realizar busca ativa de tracoma e tratamento da doença, conforme as normas da 

OMS: 
);- Realizar cirurgia corretiva de entrópio / triquíase no maior número de pacientes 

possível 

Para tanto, a equipe contou com dois médicos (um clínico e um cirurgião}, um 
enfermeiro padronizado para o diagnóstico do tracoma, seis Téc. de Enfermagem e três 
práticos de voadeira, um dos quais operador de motor-serra. 

Utilizou-se 03(três) voadeiras (duas de 8 m e uma de 6 metros) e 4 motores(2 de 40 
4p e 2 de 15 Hp, todos de 2 tempos). Foram consumidos cerca de 2000 litros de gasolina, 

. litros de óleo 2t e 300 litros de óleo diesel ao longo de 20 dias de atividades, incluindo o 
deslocamento de São Gabriel - Iauaretê - São Gabriel. 

Foram formadas três equipes, uma exclusiva de imunização, outra de imunização e 
busca ativa/ tratamento cllnico de tracoma e finalmente uma de cirurgia palpebral 
corretiva, cada qual com sua própria dinâmica de atuação, considerando ainda alguns 
contratempos surgidos, tal como um surto de doença diarreica aguda em Iauaretê, grande 
povoado com cerca de 2000 habitantes situado na confluência dos rios Uaupés e Papurí, o 
que ocasionou atraso na agregação do médico cirurgião à equipe. 

Na comunidade de Pato, ponto central do rio, foi estabelecida uma base que 
permitisse a permanência das equipes, sobretudo as de imunização, contando com gerador 

1 !") 
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de eletricidade, freezer e iluminação elétrica disponibilizados previamente pela SEMSA- 
DISEI antecipando o pólo base, em vias de construção. 

Uma equipe de imunização (2 Téc. de Enfermagem) deslocou-se acima e abaixo da 
base de Pato (ver adiante}, priorizando as comunidades ribeirinhas. 

A equipe de imunização e busca ativa de tracoma (1 médico, i enfermeiro e Téc.de 
Enfermagem), priorizou a atenção aos grupos Hupde, os quais demandam estratégias 
particulares de atuação, além da necessidade de retornos programados com as comunidades 
para abordagem completa dos mesmos. 

A equipe de cirurgia, que trabalhou quase que exclusivamente com os Hupde (onde 
são encontrados o maior número de casos de entrópio / triquíase tracomatosa), os quais 
exigiam retorno imediato à comunidade de origem após o procedimento, efetuados em sua 
maioria na base em Pato(capela com chão cimentado}, precisava ainda revisar os pacientes 
no pós-operatório(pelo menos em duas oportunidades}, o que foi realizado igualmente pela 
segunda equipe (imunização/BA tracoma) nas suas visitas, inclusive para minimizar o 
consumo de combustível 

A cada 2 ou 3 dias de deslocamento as equipes retornavam à base para breve 
descanso, abastecimento de gelo e organização das atividades 

, , 
METODOLOSIA DE ABORDAGEM CUNICA / COMUNITARIA DO TRACOMA E 
RESULTADOS 

Foi realizada busca ativa simultânea à imunização em quase todas as comunidades ao 
longo do rio (Tukano) e todas dentro da floresta (Hupdii}, tendo sido excluídas _do 
levantamento as comunidades cujos habitantes não foram encontrados em repetidas 
ocasiões-(em visita a Iauaretê ou São Gabriel, geralmente). 

Previamente à atuação, era realizada explanação às pessoas presentes sobre o 
•. rabalho a ser conduzido. Os pacientes eram então examinados por enfermeiro padronizado 
para o diagnóstico de tracoma e os casos positivos ou duvidosos eram vistos em conjunto 
·com o médico da equipe, também com experiência em tracoma na região, utilizando lupa de 
pala 2,5x e lanterna apropriada. Os dados eram anotados em formulário específico, modelo 
do Ministério da Saúde. 

Verificada a prevalência de tracoma inflamatório na comunidade ou na família, 
procedia-se à pesagem e orientava-se o tratamento (tópico ou sistêmico,· individual, familiar 
ou em massa). 
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O tratamento sistémica foi realizado com AZITROMiaNA1 em dose única de 
20mg/kg de peso (administração diretamente observada na grande maioria das vezes}, 
respeitadas as restrições (hepatopatia grave, gestantes, lactantes e crianças menos de 15 
kg, sendo que estas últimas eram tratadas com 10mg /kg/ dia por 3 dias da mesma 
medicação}, e o tópico realizado com pomada oftámica de tetraciclina a 1%. 

Os resultados da busca-ativa entre os grupos Tukano e Hupde podem ser apreciados 
e comparados a partir da tabela abaixo, baseados nas tabelas gerais que constam nos 
anexos: 

BA 7RACOMA PAPURI 2000 TUKANO HUPDE 
Percentual da populoçõo total (estimada) examinada 80% 80,4 % 
Prevalência geral de tracoma 36,6 % 84,78 % 
Prevalência geral de tracomo atNo 11,3 % 50,4 % 
Percentual de a'ianças ,nMOIY!S de 10 anos examinadas 97,3 % 76,85 % 
l'reWIIEncia de tracomo atNo ,:,n menores de 1 O anos 20% 77,1 % 
l'reW1/encia de utrrípio e TT 1,73 % 9,5 % 
Percentual da populoçãa tratada com Azitromicina VO SDb 16,8 % 73% 
obsuvação dirda (da tJODU/oção total) 

Os dados indicam claramente a diferença de magnitude que o tracoma assume entre 
estes di~rentes grupos étnicos, apresentando a/tíssimas taxas entre os Hupdii, com 
elevado potencial cegante. Destacamos a verificação de um caso raro de entrópio e 
triquíase tracomatosa bilateral em uma criança de 6 anos de idade {TT/TS/TT). 

Todas as comunidades ou grupos Hupde receberam tratamento sistêmico em massa 
ou tópico quando indicado, ao passo que nas comunidades Tukano apenas algumas famílias ou 
casos isolados receberam tal conduta. As comunidades Hupde serão revistas em 30 dias 
para verificação da eficácia da medicação e ampliação da cobertura da busca-ativa, assim 
como a única comunidade Tukano com elevada taxa de tracoma ativo em menores de 10 anos 
(Uirapixuna, 73,3 %). 

Não foram constatados maiores efeitos colaterais da medicação empregada, tendo 
havido uma única referência de sintomas gastrointestinais por parte de um paciente adulto, 
Hapdé. Quanto à tolerância à administração, apenas uma criança apresentou dificuldade 
(emese imediata) e foi medicada com antibiótico tópico. Todos os grupos Hupde foram 
revisados até pelo menos o quinto dia após a administração. 

Além do grande número de casos de tracoma entre os Hupdii, foi constatado um 
número significativo de problemas oftalmológicos seque/ares nesta população (p.e. pterígio 
cegante, abrasão química cicatrizada da córnea por inseto comprometendo a visão, atrofia 
com úlcera de globo ocular). Não foi realizada medida da acuidade visual nos grupos 
examinados, o que ficou a ser realizado na próxima oportunidade e com metodologia 
apropriada. 

1 Macrolideo de emprego recente, com eficácia elevada contra clamídias mesmo em dose única, adquirido com recursos do 
DISEI-SEMSA-RIO NEGRO - Indústrias NEOQUÍMICA e ARISTON. 
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METODOLOGIA DE ABORDAGEM CIRÚRGICA É RESULTADOS 
Enquadraram-se no protocolo de indicação cirúrgica corretiva do tracoma cegante 

todos os casos que preenchessem o critério TS- TT, inclusive os casos de Triquiasis Minor 
(menos de dois cílios tocando o globo ocular). 

Nem todos os pacientes com indicação cirúrgica foram à cirurgia uma vez que 
existem importantes barreiras culturais impedindo a compreensão da necessidade da 
terapêutica proposta à população Hupde. 

Onze (11) pacientes foram operados em área indígena, conforme propõe a OMS, 
inclusive um (01) caso pediátrico que necessitou abordagem sedativo pré-operatória. 

A técnica cirúrgica empregada é classificada como cirurgia semi-estéril 
{contaminada}, uma vez tratar-se de campo operatório com foco de infecção crônica 
conjuntival. 

Utilizou-se auto-c/avagem com panela de pressão por 01 {uma) hora de fervura para 
preparo de material cirúrgico metálico. 

Figura 3- Autoclave (panela de pressão) 

Escolheu-se como teatro cirúrgico qualquer local com chão cimentado e abrigado do 
vento: pequenas igrejas e capelas atenderam ao critério. 

A confecção de pequena tenda sobre a maca cirúrgica com tela tipo mosquiteiro para 
proteção contra insetos no campo operatório, foi recurso fundamental para o êxito técniéo. 

Figura 4- Tenda cinírgica de mosquiteiro. 

A cirurgia tipo rotação marginal externa sob anestesia local com pontos acolchoados 
requereu, em média, 10 (dez) minutos por pálpebra operada. 



Utilizou-se citocaína à 3% (três por cento) com vasoconstrítor, 01ml (um) por 
pálpebra: empregou-se sedação não opióide em 01 (um) caso pediátrico, com quetamina 
5mg/kg intra-muscular e êxito anestésico. 

A técnica cirúrgica empregada requer eversãa palpebral superior sob ponto de 
tração central trans-tarsal limbar, alavancando a pálpebra com bastõo tipo cotonete 
estéril 

Segue-se incisão da conjuntiva hmbar e placa farsa/ à nível de linha de Arlt até 
obter-se fratura total da placa sem abordar a musculatura elevadora palpebral 
subjascenre. 

Segue-se descolamento da aponeurose da musculatura junto ao tarso e transfixa-se. 
então, em sentido radial, 03 (tres) pontos em "U~ 01 (um) central, 01 (um) lateral e 01 (um) 
medial para realizar o embricamento tarsal e o rearanjo da linha de implantação ciliar, 
caracterizando assim uma rotação marginal externa. Os 03 (três) pontos são acolchoados 
em gazes e descansam na porção palpebral externa próximo dos cílios; preconiza-se então 
15 (quinze) dias da ancoràgem acima citada. 

Todos os pacientes receberam azitromicina 20mg/kg/dia (vinte) no pós-operatório. 

A aplicação tópico de pomada de tetracic/ina 12 em 12 horas (doze) por 48 horas 
(quarenta e oito) pós-opertórias foi elemento constante em todos os casos operados. 

A analgesia pós-operatória deu-se com dic/ofenaco de sódio e paracetamol se 
nescessdrio. 

Três (03} casos foram acompanhados até o 9° (nono) pós-operatório (PO), 02 (dois) 
casos até o 8º (oitavo) PO,. 03 (três) casos até o 5° (quinto) PO, 02 (dois) casos até o 4° 
(quarto) PO e somente 01 (um) caso no PO imediato (Iauaretê). 

A evolução PO foi satisfatória à todos os pacientes, sem infecção cirúrgica e/ou 
hematoma. 

Seis (06) casos não toleraram bem a dor pós-operatória nas primeiras 48 horas 
(quarenta e oito}, uma vez que não utilizaram a medicação ana/gésica preconizada, por 
impedimentos culturais: no entanto demostraram satisfação com o resultado cirúrgico final 
(alívio da irritação corneana pré-operatória). 

Aos outros demais 05 (cinco) casos, escolheu-se monitoramento analgésico mais 
rigoroso, sem menção de dor pós-operatória significativa e, idem aos acima, demonstraram 
significativo ganho de qualidade de vida com alívio dos sintomas pré-operatórios. 



' 
Pacientes 01111rados:{ver lista comp/•ta dos casos cirúrgicos em anexo) 

1 
Nome Idade Comunidade Olho Olho 

1 direito esquerdo 
Angelina Boreiro - hupde 40a Waguiá --- 1 TS/TT 
Cecília Boreiro - hupde 50a Waguiá TS/TT/COI TS/TT/CO 
Carlos Andrade - hupde 6a Sta.Cruz Turi TI/TS/TT TI/TS/TT 
Antônio Góes - hupde 50a Sta.Cruz Turi TS/TT TS/TT 
José Dias - hupde 40a Sta.Cruz Turi TSITT TS/TT 
Maria Parente - hupde 50a Sta. Marta TS/TT/CO TS/TT/CO 
Raimundo Moreira - tariana 61a Sta. Luzia TS/TT/CO TS/TT/CO 
Josefa Soares - hupde 70a Yai-pohea TS/TT --- 
Luiza Mejia - hupde 65a Anta TS/TT/CO TS/TT/CO 
Joaquim Soares - hupde 50a São Fernando TS/TT TS/TT 
Anastácia Barreto - hupde 70a Vila Fátima, TS/TT/CO TS/TT/CO 

Iauaretê 

CONCLUSÕEs2: 

A de.urgia, acima descrita, confirmo, mais uma vez, que é procedimento seguro e 
eficiente quando realizado em área indígena, conforme propõe a OMS. 

A população abordada demonstra sinais de sequelas tracomatosas antigas traduzindo 
significativa morbidade e perda de qualidade de vida. 

A realização deste trabalho mostrou quanto necessária a abordagem cirúrgica destas 
populações sob elevada prevalência de tracoma ativo e cicatricial· no entanto, a eficiênçia 
da terapêutica requer profissional médico capacitado para procedimentos cirúrgiéos 
ambulatoriais e suas complicações. 

No Brasil este trabalho é pioneiro, uma vez tratar-se de cirurgia ofitalmológica 
realizada por cirurgião geral em área indígena e mostra-se seguro e eficaz no alívio dos 
sintomas e impedimento da cegueira decorrente da opacificação corneana. 

Os demais pacientes com indicação cirurgica e que negaram-se ao procedimento, 
provavelmente reconsiderarão suas decisões ao perceberem a melhora sintomática 
experimentada pelos pacientes submetidos à rotação marginal externa. 

: Os dados relativos à imunização aguardam compilação total e serão objeto de relatório complementar. em conjunto com a 
avaliação do tratamento clinico I cinírgico e ampliação da cobertura de tratamento prevista para novembro. 
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A constante aproximação· étnica e consequente ganho de confiança na relação 
médico-paciente com a etnia Hupde ajudará, cada vez mais, a mudar este cenário terrível 
de uma patologia até há pouco subestimada na região amazônica brasileira. 

A elevada mobilidade verificada entre os Hupdii, associada à altíssima prevalência de 
tracoma inflamatório em menores de 10 anos, nos leva a crer que a abordagem em massa 
nesta população deverá obedecer uma periodicidade menor que a constatada na literatura 
disponível atualmente, de forma a consolidar o impacto da mesma e possibilitar o controle 
local desta endemia (3 meses em vez de 6 meses de intervalo entre os retratamentos). 

O emprego da AZITROMiaNA nas doses recomendadas mostrou-se bastante 
seguro e sem maiores efeitos adversos que comprometam seu uso em massa. 

Esta iniciativa pioneira em relação à abordagem do tracoma em populações indígenas 
brasileiras, tanto sob o aspecto cirúrgico quanto ao emprego da Azitramtcina, encontra-se 
no seu primeiro passo, demandando ainda um grande esforço para o seu sucesso. Frente às 
taxas constatadas, verifica-se de imediato a necessidade da continuidade desta abordagem 
paralelamente ao desenvólvimento de um programa educativo em relação a higiene facial. 
Isto será possível com a manutenção das atividades propiciadas pelo Ministério da Saúde / 
FUNASA no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro. 

Esperamos que o eventual sucesso desta empreitada estimule o desenvolvimento de 
tais atividades entre o restante da população Maku atingida pelo tracoma "cegante: bem 
como em relação a outros grupos que porventura necessitem de tal abordagem. 

Médico Coordenador: Milton Schmidt de Castro - CRM 3242 AM •. 

Medico Cirurgião: Oscar Espellet Soares 

Enfermeiro BA Tracoma e Imunização: Roberto Franco Galdos Felipe. 

Técnicos de enfermagem: Genésia Maria da Silva Prado, Terezinha Miranda Caetano, 
luís Gonzaga Alencar, Laura Cordeiro dos Santos, Manuel Custódio de Jesus e Isaac 
Rafael da Silva. 

Práticos: Oribe, Edson lizardo, Bibiano 

3 Lietman T .. Porco T .. Dawson C. & Blower S. Global climination of tracboma: How frequently sbould we administer 
mass chemotberapy ? Nature Medicine 5 (5), 572 - 576 ( !999). 

11G 



ANEXO 1 - Resultado da busca ativa de tracoma entre os grupos HUPDE do Rio Papuri: 

( 

Comunidade População População População População e/ Total de crianças Crianças menores Crianças menores %crianças População População 
total examinada c/tracorna tracoma ativo menores de 10 de 10 anos de 10 anos com < 1o•com comTTe tratada e/ 

(%} . (%} ITFe/ouTD anos examinadas TF e/ou TI TF e/ou TI co- azitromicina 
SAO FERNANDO 63 40 35 21 20 11 9 81,8 6 38 
WAGUIA 66 56 41 23 25 20 12 60 4 61 
ANTA 7 7 . 5 3 1 1 1 100 o 5 
CACHOEIRA DA ONÇA 16 16 15 7 5 6 5 83,3 2 15 
TURI IGARAPE 58 45 43 23 22 15 13 86,6 6 53 
WAOEH 25 23 20 17 15 15 13 86,6 2 22 
DOPN DEH 3 3 3 3 1 1 1 100 o 2 
SANTA MARTA 41 34 28 16 15 11 8 72,7 2 32 
SABIA 7 6 5 3 4 3 2 66,6 o 7 

Tf.\TAIS 286 230 195 116 108 83 64 77,1 22 235 

.. 



ANEXO 2 - Resultado da busca ativa de tracoma entre as populações NÃO-HUPDi: do Rio Papuri: 

Comunidade População Popufaçlo População População e/ Total de crianças Crianças menores Crianças menores 0.4 crianças População População 
total examinada c/tracoma tracocna ativo menores de 10 de 10 anos de 10 anos com < 10 •com comTTe tratada c/ 

1%1 1%1 fTF e/ou TIi anos examinadas TF elou TI TF e/ ou TI co· azltromlcina 
Melo Franco 14 13 4 1 3 3 o o 1 1 
Anchieta 42 39 9 o 12 12 o o 1 o 
Sabiá 27 26 10 2 11 11 2 18 1* 2 
Santa Cruz do Turl 23 21 

-- ------ 
7 1 9 8 o o o 2 

Santa Marta 37 28 ' 10 5 14 13 2 15,3 o 7 
Pato 38 33 10 2 16 16 2 12,5 2 4 
São Gabriel 62 35 8 2 19 18 2 11, 1 o 5 ' 
São Paulo 8 8 3 1 5 5 1 20 o 3 
Aracapá 32 28 15 5 11 11 5 45 1 7 
Santa Luzia 56 31 13 o 12 10 o o 1 o 
Ulrapixuna 53 36 22 12 15 15 11 73,3 o 21 
Jandi6 15 15 5 1 8 8 1 12,5 o 2 
São Miguel 34 28 10 5 12 12 3 25 o 10 
Santa Cruz do lnambú 64 63 22 9 28 28 7 25 1 21 

TOTAIS 505 404 148 46 185 180 36 20 
-----·-·-- 8 85_ 

•• 
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'RELATÓRIO DE GÉST ÃO'.... SEMSA SGC/ AM - ANO DE 1999 

~ MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE .. , 
Os serviços do município concentram-se na sede e vem atendendo a uma demanda visivelmente 
crescente, e que traduz fielmente a carência de ações de saúde dirigidas à zona rural, 
essencialmente indígena. Esta parcela da população, majoritária, até nossos dias carece de uma 
atenção diferenciada pelos serviços atuantes (com raras exceções, como se verá adiante), seja pela 
escassez de recursos, seja pela dificuldade em manter recursos humanos ex.ternos suficientes para a 
implantação das ações demandadas, seja pela precariedade ou inexistência de formação 
profissional voltada ao tipo de situação encontrada. · 
Os aspectos geo-demográficos deste vasto município até hoje desafiam a operacionalização e a 
implementação das ações de saúde demandadas, até mesmo em virtude do alto custo requerido 
para tanto. 
Cerca de dois terços da população municipal (28.525 habitantes segundo o lBGE) vive no interior, 
dispersa em aproximadamente 400 comunidades e sítios menores ao longo de estimados 3 000 Km 
de rios e igarapés que, dependendo dos regimes de chuva, oferecem uma vasta gama de 
dificuldades e riscos para o transporte de doentes e equipe de saúde. 
Todos os fatores citados contribuem para a precariedade da atenção básica na zona rural, incluindo 
a questão de imunização, registrando-se taxas de cobertura vacinai muito aquém das esperadas 
sobretudo em relação as vacinas que necessitam doses sucessivas para a proteção de crianças 
menores de um ano ( DPT e ANTI-PÓLIO). 

A REDE DE SERVIÇOS de saúde disponível na região é a seguinte: 

BÁSICA : consta de postos ou centros de saúde (ambulatórios) assim distribuídos. 

SEDE MUNICIPAL 

1. Posto Médico Senador Fábio Lucena. 
Estrutura em reforma desde o 'l:' semestre de 1999, vem funcionando parcialmente desde então 
em conjunto com o C.S.E (Centro de Saúde Escola). Originalmente dispõe de consultórios 
médicos (dois), de enfermagem (um), sala de curativos, sala de imunização e conservação de 
imunológicas, gabinete odontológico, salas dos programas especiais sob responsabilidade da 
SEMSA (Tuberculose, vigilâncias Epidemiológica e sanitária, carências nutricionais, PACS e 
PSF), laboratório de analises clinicas e farmácia. Atualmente o atendimento médico e 
laboratorial atuam no C.S.E. (Centro de Saúde Escola), enquanto os demais programas estão 
em atividades em uma estrutura antiga alugada pela diocese local. Esta estrutura padece 
frequentemente pela elevada rotatividade de profissionais e mesmo pela falta destes, em 
decorrência sobretudo dos baixos salários oferecidos. Uma extensão do posto, voltada para o 
programa de saúde da familia, pode ser verificada na Escola Inês Penha no bairro Dabarú e 
consta de OI (urna) sala para consultas e pequenos procedimentos e OI (uma) farmácia básica 
anexa. Toda está estrutura faz parte da SEMSA local e está subordinada a mesma. 
As viagens pontuais ao interior darão lugar a estruturação dos serviços da SEMSA ao DSEI 
RN, onde aluará nos rios Içana, Xié, Papurí e junto ao Povo Dãw. 

2. Centro de Saúde Escola DWI: 
Em atividades nas instalações da antiga Unidade Mista de São Gabriel da Cachoeira, 
originalmente construída como um sanatório para tuberculosos, dispõe de consultórios médico 
e de enfermagem, gabinete odontológico, laboratório, sala de curativos, farmácia e sala de 
imunização, dispõe ainda de varias salas de aula que são empregados na formação dos 
Recursos Humanos da Saúde da região em todos os níveis. 
Tem ainda em seu encargo o programa de controle da Hanseniase, fortalecido pelo apoio do 
Centro de Vcnereologia e Dermatologia Tropical Alfredo da Mala (capacitação de recursos 
humanos principalmente) e ações'dirigidas ao controle do tracoma. 
Suas atividades estavam dirigidas principalmente a um dos bairros da cidade (Praia) e 
comunidades afetadas pela hanseniase no Médio Rio Negro. Passará a aluar no DESEI-RN em 
lodo este rio (dentro do município), e nas estradas (comunidades e sítios), incluindo, a reserva 
do Balaio. 



INTERIOR lZONA RURAL) 

3. Ambulatório Nossa Senhora das Dores, Taracuâ, Rio Uaupés 
Estrutura administrada pelas Irmãs Salesianas, dispõem de um corpo de técnicos e auxiliares de 
enfermagem que realizam tarefas básicas, incluindo imunização de forma rotineira, e de amplas 
salas-dormitório que têm servido principalmente para abrigar tuberculosos em tratamento, durante 
parte ou toda sua duração. A equipe realiza também viagens as comunidades circunvizinhas, com 
destaque para os povoados Maku dos igarapés Ira e CUNURÍ, este último assolado pela 
tuberculose. 
Possui um gabinete odontológico básico. Não se dispõem de diagnóstico laboratorial. 

4. Ambulatório de Assunção, Rio lçana 
Possui as mesmas características do anterior, igualmente administrado pelas Irmãs, dispondo 
inclusive de gabinete odontológico básico. Sua capacidade de abrigo é bastante reduzida e menos 
utilizada em comparação à anterior. Da mesma forma atende as comunidades circunvizinhas. Não 
dispõem de diagnóstico laboratorial. 

5. Pelotões de Fronteira do Exército Brasileiro 
Constam de 6 unidades de vigilância de fronteira subordinadas ao Quinto Batalhão de Infantaria de 
Sselva. Atuam através das suas respectivas Formações Sanitárias, as quais dispõem de consultório 
médico, farmácia e laboratório, gabinete odontológico . Contam com os respectivos profissionais 
na maior parte do ano, sob rodlzio, se passando cada ano várias semanas sem que a equipe esteja 
completa . A atenção é dirigida para os militares e suas familias, porém atendem a população 
indígena das comunidades próximas e eventualmente atingem as mais distantes através de 
deslocamentos de curta duração. Os pelotões localizam-se em território indígena, a saber: 

5.1 - Maturacá, T.l. Yanomamy 
5.2 - Cucuí, no povoado de mesmo nome, Alto Rio Negro 
5.3 - São Joaquim, no Rio Içana 
5.4 - Querari, no alto curso do Rio Uaupés 
5.5 - lauareté, na confluência dos Rios Uaupés e Papuri 
5.6 - P AIÚ-CACHOElRA, no alto curso do Rio Tiquié. 

llOSPlTALAR 

SEDE MUNICIPAL 

1. Hospital de Guarnição 
Instalação militar com capacidade aproximada de 50 leitos (alas pediátrica, obstétrica e clínico 
cirúrgica), funciona como uma Unidade Mista (internação e ambulatório). Conta com centro 
cirúrgico, além do mais completo laboratório de análises clínicas e o único serviço de radiologia da 
região, dispondo de serviço de emergência permanente. A maior parte do seu corpo clinico se 
renova a cada ano (serviço militar obrigatório). 

2. Unidade Mista São Miguel de lauareté 
Estrutura administrada pelas Irmãs Salesianas, tem seu quadro de funcionários constituído quase 
que exclusivamente por pessoas da região e funciona também como abrigo a doentes em 
tratamento para tuberculose. Dispõem de laboratório básico de análises clínicas. Não possui 
capacidade para dirigir investigações ás zonas mais afastadas. 

• 
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'Ó SJSTEMA DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO já foi descrito acima. de forma 
simplificada. Caberiam aqui apenas algumas observações. 

- Todas as unidades citadas processam amoslru de eacarro para exame baciloscópícc, sendo 
que apenas Taracuá e Assunção não dispõem de técnico habilitado para sua leitura; 

- Idem para a pesquisa do plasmódio. Acrescente-se aqui o laboratório central da malária no 
prédio da FUNASA local, aberto nos dias úteis para diagnóstico e verificação de cura 
(muito pouco realizada na prática cotidiana). 
Pesquisas de leishmania e da hanseniase são feitas no Hosp. de Guarnição e no laboratório 
municipal; 
Além das unidades citadas como as mais tradicionalmente envolvidas no abrigo para os 
tuberculosos em tratamento (lauareté e Taracuá), sob estreita supervisão, merece destaque a 
Casa do Índio de São Gabriel, que este ano foi entregue aos cuidados da Diocese local após 
ter sido transferida da FUNAI para a FUNASA no final do ano passado. Até o presente, 
porém, sob o ponto de vista da adaptação da estrutura em função da população alvo, 
sobressaem as unidades da zona rural . O papel destas unidades no controle da tuberculose 
deverá ser revisto à medida em que a rede se desenvolva, tendo sempre como diretriz 
fundamental devolver o mais rapidamente possível o indivíduo ao convívio com a sua 
comunidade. 

- Merece destaque o único setor de Radiologia da região, pertencente à estrutura do 
HGuSGC, não só por este fato mas também pela excelência dos técnicos responsáveis, Com 
a previsão de abertura do Hospital.Militar em lauareté, possivelmente será inaugurado o 
primeiro serviço de radiologia baseado na zona rural do município. A sede ressente-se da 
inexistência de ultra-sonografía, até mesmtrpela alta rotatividade dos profissionais médicos 
no município. 
Lamenta-se a impossibilidade da realização de uma maior gama de exames sorológicos na 
região, especialmente em função do importante atraso no retomo dos resullados a partir da 
referência em Manaus. 

A COBERTURA DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, tendo em vista a extensão 
territorial do município e os meios de transporte possíveis (canoa ou lancha e avião ou helicóptero), 
destacados para esta função, é extremamente precária e restringe-se às Unidades de Saúde 
supracitadas, acompanhando sua hierarquia de atribuições e o perfil dos profissionais disponíveis, com 
exceção do transporte aéreo que, pelo seu alto custo, persiste extremamente restrito. As remoções de 
urgência por via fluvial costumam ser organizadas pela SEMSA, com apoio eventual das instituições 
parceiras (FUNASA, CSE-DWI, SSL, FOIRN). As remoções de emergência, tradicionalmente 
requisitadas por via aérea utilizando as pistas de pouso disponíveis na zona rural. costumam ser 
infreqüentes e esparsas. Há ainda baixa cobertura do sistema de comunicação, que utiliza quase que 
exclusivamente a radiofonia, o que somado a outros fatores termina por acarretar muitos enganos e 
mal-entendidos. 

AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Estas atividades restringem-se quase que exclusivamente à sede municipal e não têm sido capazes de 
fazer frente à demanda encontrada (problemas do lixo, comercialização de alimentos, criação de 
animais no perímetro urbano, entre outros), talvez mais por falta de otimização do quadro disponível 
(falta de disponibilidade de transporte, melhor capacitação dos recursos humanos), incluindo aqui uma 
interface com o Depártamento de Obras do município, do que pela insuficiência destes (o Setor de 
Vigilância Sanitária possui em seu quadro usual um enfermeiro e pelo menos um técnico de saúde 
foto). As apreensões e notificações têm sido as atividades mais freqüentes. As atividades de vigilância 
sobre as populações animais (cães e sobretudo ratos) têm sido prejudicadas pela falta de recursos, o 
que já vem trazendo reílexos negativos para a saúde da população (descrição de um caso típico de 
leptospirose no início do ano 2000, ao que consta comprovado em Manaus). Taxa de cobertura vacinai 
anti-rábica entre os cães do município : 17,3 %. 

, 
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~~ÕES DE EPIDEMIOLOGIA DE CONTROLE DE DOENÇAS 

+ Vigilância Epidemiológica - programa mantido pela SEMSA e que tem tido em seu encargo, 

I fundamentalmente. a notificação de agravos agudos e crônicos e investigações pontuais nesta área, 
com destaque para os óbitos de causa indeterminada, bem como vem atuando de forma crescente 

J na implementa9ão de ações preventivas (DST / AIDS, tétano neonatal e acidental, além de malária 
l e diarréia em conjunto com os programas PACS e PSP). Teut a sua disposição um enfermeiro e um 

técnico fixos, complementados com outros servidores da SbMSA conforme necessário. 

• Controle da Tuberculose - programa mantido pela SEMSA com o intuito de centralizar as 
informações a respeito dos pacientes sob tratamento ambulatorial (incluindo radiografias), manter 
vigilância sobre os curados e organizar a investigação dos comunicantes e faltosos, bem como 
estruturar um núcleo de processamento e difusão de informações, medicamentos específicos e de 
capacitação de recursos humanos. Conta em seu quadro com um coordenador médico, um 
enfermeiro e um técnico de enfermagem, porém os recursos necessários à muitas das atividades 
previstas não foram disponibilizados de forma minimamente suficiente nos últimos anos. 
Especialmente a investigação de contatos e averiguação da situação da tuberculose em áreas 
remotas, de dificil acesso. ficou prejudicada pela persistente inexistência de uma rede interiorizada 
de saúde (o que sobressai ainda mais se considerarmos que cerca de 80% dos casos registrados 
provêm da zona rural) e pela indisponibilidade de recursos humanos e insumos para os 
deslocamentos necessários). 

• Controle da hanseniase- programa mantido pelo Centro de Saúde-Escola D.Walter Ivan, tem 
pautado sua atuação no acompanhamento domiciíiár e ambulatorial dos hansênicos (periódico na 
zona rural), triagem dermatológica na sede (incluindo a Casa do Índio e carteiras de saúde) e nos 
deslocamentos desta instituição ao interior, bem como constitui referência para medicamentos 
específicos e formação de recursos humanos. Possui em seu quadro boa parte dos profissionais 
atuantes no CSE, sobretudo de uivei médio, capacitados em cursos promovidos pelo Instituto de 
Vener. e Dermatol. Tropical Alfredo DaMata, referência regional. 

• Ações de luta contra o Tracoma - igualmente centralizadas pela equipe do CSE, a qual vem 
desenvolvendo este trabalho junto às populações das áreas periféricas próximas da cidade, de um 
dos bairros desta e dos internos da Casa do Índio. A equipe da Associação SSL participou de forma 
decisiva não só em alertar para a seriedade da situação desta endemia na região bem como 
intermediou a vinda de profissionais especialistas no assunto para o treinamento dos profissionais 
da região. 

• Ações de combate à malária - tarefa tradicionalmente conduzida pela Fundação Nacional de Saúde 
local, permanece sob a responsabilidade de seus funcionários porém os recursos são repassados 
através da Secretaria Estadual de Saúde, com apoio da SEMSA local. O esforço da equipe tem sido 
recompensado (ver índices a seguir). e tudo indica que o controle desta importante endemia 
dependerá da manutenção constante das atividades desta equipe, para as quais devem ser 
garantidos os recursos necessários, bem como da implementação de um sistema eficaz de 
vigilância onde a rede de agentes de saúde, tanto na área urbana como na rural, juntamente com a 
rede de laboratórios habilitados para hernatoscopla, constituam uma rotina de mútua colaboração. 
Atualmente o serviço possui estrutura somente para ações continuadas na sede e suas áreas 
periféricas (principalmente as estradas), onde por outro lado ocorrem a maior parte dos casos. 
Conta com 12 técnicos em controle da malária e veículos para deslocamento terrestre e fluvial cm 
numero adequado. Carece, entretanto, de equipamentos de segurança para o emprego de 
substâncias tóxicas usadas na prática cotidiana. 
' ! 

• Ações de imunização - a rotina de imunização do município achava-se dividida do seguinte modo. 
até o final de 1999: na sede municipal aos cuidados da SEMSA, enquanto que nas estradas e zona 
rural (indígena} sob responsabilidadeda FUNASA local, através da ESAI (Equipe da Saúde 
Indígena). As ações no interior em 1999 ficaram prejudicadas pelos cortes de verbas federais, o que 
reduziu o numero de viagens ao longo do ano e resultou em queda da cobertura vacinai em toda a , região. 
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Ações de mobilização comunitária e estímulo ao desenvolvimento de controle social - estas ações 
estão inseridas no âmbito do convênio entre FOIRN (Federação das Organizações Indígenas do 
Rio Negro) e a FUNASA. em seu segundo ano de atividades, que também incluem o pagamento de 
parte da rede de agentes indígenas de saúde constituída. A FOIRN recebe apoio ainda da 
Universidade do Amazonas através do Núcleo de Estudos em Saúde Pública - NESP (Projeto 
RASI - Rede Autônoma de Saúde Indígena), que inclui subsídio a encontros para resgate e debate 
acerca de aspectos relativos à medicina e concepções tradicionais de saúde. 
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li + PAC$ I PSF : programas que vêm sendo mantidos pela SEMSA com os devidos recursos das 

esferas superiores de gestão, porém carentes de melhores condições para seu pleno funcionamento. 
Ambos acham-se em fase de implantação, devendo receber maior atenção no futuro próximo. 

Observação : quase todos os cursos realizados até o presente relativos à saúde restringiram-se à sede 
municipal, não atingindo eventualmente profissionais baseados nas unidades da zona rural. 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO LOCAL E POR REGIÕES 

Com boa margem de segurança poderíamos afirmar que o perfil epidemiológico do município é 
bastante uniforme, variando apenas as trocas de prevalência das diversas patologias mais incidentes nas 
diversas micro-regiões do Alto Rio Negro. Este perfil está caracteriz.ado por um predomínio absoluto 
de doenças de natureza infecto-contagiosa, como ainda é típico em todas as populações interioranas ou 
periféricas de baixa renda na Amazônia, a par com um número crescente de condições mórbidas de 
natureza crônico-degenerativa introduzidas com a sedehtarização e as mudanças dos hábitos 
alimentares, entre outros (HAS, Diabete, neoplasias ... ). 

INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS: de longe representam o grupo de eventos mórbidos mais 
prevalente em toda a região, sendo responsáveis em suas formas mais graves por uma proporção 
elevada dos óbitos de forma geral, e sobretudo na infância. Coeficiente de hospitalização por IRAs em 
crianças menores de 5 anos e pessoas com mais de 55 anos de idade, respectivamente: J l,5 / 1000 e 
23,5/ 1000. 

DIARRÉIAS : bastante prevalentes, rivalizam somente com as lRAs em numero de casos. As mais 
comuns são as formas agudas e com tendência à desidratação (geralmente se associada a vômitos). 
seguidas pelas diarréias persistentes na infância (giardíase, mal - absorção pós-GECA, parasitoses 
outras), frequentemente associadas à desnutrição e déficit de crescimento, e pelas disenterias, das quais 
a amebiana parece ser extremamente comum. Coeficiente de internação por desidratação em menores 
de 5 anos: l 8,6 / IOOO~ total de casos em 1999 (sem discriminação) foi de 1650. 

PARASITOSES DIGESTIVAS : altamente prevalentes em toda a região, que é tida como possuidora 
do clima mais propício ao desenvolvimento do ciclo extra-corporal dos helmintos, com destaque para a 
ancilostomiase. Os casos complicados são relativamente incomuns, porém costumam ser dramáticos 
pois requerem evacuações de emergência. Alguns casos de balantidíase já foram detectados, com 
possíveis evoluções fatais em uma das comunidades do Rio Tiquié (diag, diferencial com Febre tifóide 
principalmente, não tendo havido maiores investigações a respeito). Inexistiu até o presente. exceto em 
casos excepcionais e por vezes sem continuidade, a prática da terapia anti-helmíntica de massa. 

MALÁRIA : predomina absolutamente o parasitismo por Plasmodium vivax, com casos ocasionais da 
doença falcípara em algumas áreas especificas. O número total de casos no ano de 1999 foi de 1191, 
sendo 32 por P. falciparum (uma redução global de cerca de 60 % em relação ao ano de 1998. quando 
houve 3131 éasos - 139 por P falciparum), Os casos concentram-se na sede municipal e áreas 
periféricas próximas da cidade, onde afetam sobretudo populações de assentamentos recentes. 
próximas da mata e circundadas por um manto de selva derrubada. o que também geralmente está 
presente ao longo da estrada que liga São'Gabriel ao povoado de Cucuí, na triplice fronteira. e a 
Camanaus, principal porto da região. Ocasionalmente são detectados casos da síndrome anêmico 
parasitária onde a malária parece ler exercido um papel importante. A medicação empregada parece 
bastante eficaz,.porém não há uma rotina de verificação de cura atuante. A relativa «tranqüilidade" no 
emprego da primaquina de fonna rotineira, mesmo que por técnicos teoricamente capacitados, nos 
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/;;arece preocupante e carece de uma revisão mais aprofundada, em termos práticos. Índice de 

1
1' positividade anual (lPA): 40/ 1000 habitantes. . 

1 

TUBERCULOSE : a tuberculose tem se mostrado como um dos principais desafios aos serviços de 
saúde publica em todo o país. Em São Gabriel da Cachoeira. vasto município dos confins amazônicos, 1 estes desafios tornam-se ainda maiores. Com uma área territorial da ordem de km2 e uma acentuada 

li dispersão populacional na zona rural, boa parte da qual padece de grandes dificuldades de 
· acessibilidade em um período importante do ano, além de uma população majoritária diforenciada (a 

maior parte das terras do município são terras indígenas, de grupos pertencentes a 4 famílias e cerca de 
22 etnias, com uma população estimada entre 25 e 30.000 índios), com múltiplos aspectos 
socioculturais particulares e diferentes histórias de contato. Some-se a este quadro principalmente a 
precariedade da rede de saúde da zona rural, onde ocorrem a maioria dos casos (o que inviabiliza 
sobretudo o desenvolvimento de uma rotina de vigilância sobre os sintomáticos respiratórios. com 
detecção mais precoce dos casos baciliferos e pronta investigação dos contatos destes casos), a falta de 
recursos disponibilizados para a saúde de uma forma geral, o baixo nível de capacitação do pessoal 
técnico e agentes de saúde, a ponta do sistema, ocasionais problemas no tocante ao repasse de 
medicamentos pela instância regional (geralmente com a data de validade muito próxima do 
recebimento), à instabilidade dos profissionais de saúde (sobretudo os de nível superior) na região, 
entre outros fatores como o custo elevado da implementação de qualquer sistema interiorizado de 
atenção primária à saúde nesta região, repleta de particularidades desafiadoras. Tola! de casos novos 
em 1999; 75 (262.9 / 100.000 hab.) dos quais 27 (94,6 / 100.000) pulmonares positivos. Taxa de cura 
geral para o ano de 1999: 74,7 %. 

1 
1. 
1 

HANSENÍASE: endemia focalmente importante no àlto'e médio cursos do Rio Negro e alguns de 
seus afluentes como o Uaupés e o Tiquié, traz consigo toda uma vasta gama de dificuldades ao seu 
controle efetivo, dentre as quais citamos o longo período de tratamento, a ocorrência relativamente 
frequente de reações durante e mesmo após o mesmo, a falta de recursos para uma vigilância mais 
estreita dos doentes e de seus contatos, e também às longas distâncias que encarecem este processo 
frente à inexistência de uma rede interiorizada de serviços de saúde onde os casos vêm ocorrendo. Seus 
níveis podem ser considerados moderadamente elevados na região, da ordem de 2 casos por 10.000 
hab. Casos diagnosticados em 1999: 06 (04 MB \ 02 P.B). Taxa geral de cura em 1999: 66, 7 %. 

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS I AIDS : conhecer a real magnitude destes 
problemas trata-se de um grande desafio, tendo em vista sobretudo as grandes barreiras socioculturais 
manifestadas no tratamento destas questões. Apesar disto, os esforços dispensados nas propagandas a 
respeito parecem estar surtindo algum efeito, já que o uso do preservativo masculino parece bastante 
difundido. Entretanto, o poder aquisitivo da população limita na prática esta abordagem, que também 
se mostra Inadequada cm parte pois a mulher permanece. cm geral, submissa à vontade masculina. A 
questão da AIDS é ainda mais complexa frente à incapacidade atual dos serviços locais em lidar com 
esta possível situação. somente verificada entre militares de outras regiões do país. Entretanto. o 
aumento do número de casos em Manaus e o grande afluxo de garimpeiros em anos recentes 
constituem outros fatores de risco a serem considerados. Dentre as mais importantes citamos a 
gonorréia (24 casos em suas várias apresentações), o cancro mole {4 casos) e o linlogranulorna venéreo 
(2 casos), e ainda o condiloma acuminado (9 casos, sendo 5 em mulheres). 

LEISIIMANIOSE : somente as formas tcgumcntarcs ocorrem com relativa flcquência na região, 
manifestando-se quase sempre por lesões únicas ou pouco numerosas, sem comprometimento mucoso. 
Com frequência ocorre distribuição familiar dos casos. Tem se observado boa resposta ao tratamento 
usual, geralmente COJJl um ou no máximo dois ciclos de quimioterapia. Houve S casos em 1999 ( 1, 75 / 
10.000hab.). 

OFTALMOPATIAS: um grande número de pessoas padece por problemas ollalrnológicos no 
município, desde a comum "cume crescida" ou pteriglo até a igualmente tre,1üenle catarata, casos 
esporádicos de glaucoma e ccrato-coujuntivites mal esclarecidos, e mais recentemente (detectado) o 
tracoma, distribuído cm toda a região porém concentrado entre os Hupdê I Maku do Rio Tiquié, onde 
atinge níveis hipcrendêmicos (até 55% da população afolada em certas localidades). Vários casos de 
cegueira por seqüela tracomatosa (cntrópio e triquiasc com formação de leucoma corncano) já foram 
detectados entre estes indios. Total de casos de tracoma notificados cm 1999, durante e após o 
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treinamento pela UNIFESP de Ribeirão Preto: 500 casos (l 75 / 10.000 hab.), para os quais foi 
providenciado tratamento tópico. Cirurgias corretivas ainda sem previsão 
DE!u.1ATOPA TIAS : predominam absolutamente as dermatoses de cunho infecto-parasitário. tais 
como as piodennites em geral, a escabiose, as dennatofitoses (tinhas), a pitiríasc versicolor, o herpes 
zoster e a varicela, tungíase, larva migrans cutânea, além dos distúrbios provocados pelo excesso de 

!~ calor, comuns sobretudo entre os recém-chegados à região e as crianças mais novas (miliária cm seus 
fi/ vários estágios, frequentemente complicada por bactérias ou fungos). Dentre as ueoplasias cutâneas, o 
1 carcinoma basocclular é o principal representante e entra no diagnóstico diferencial da lcishmaniosc tJ 

/ ! casos encontrados). 

DESNUTRIÇÃO I ANEMIA: estes problemas parecem relativamente importantes no município. 
sendo encontradas em gestantes ou mulheres em idade fértil, idosos e principalmente entre crianças 
após o período em que o aleitamento matemo deixa de ser a única fonte necessária de alimento para o 
bebê. Contribuem também a frequência de certos quadros mórbidos (diarréias, IRAs moderada e grave. 
tuberculose, parasüoses digestivas, malária, etc.) que vem complicai ainda mais a já delicada situação 
muitas vezes verificada. Prevalência de desnutrição em menores de 5 anos, considerando o pcrcentil 1 O 
como ponto de corte : 436 / 10.000. 

ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS: predominam dois tipos de acidente. na seguinte 
ordem de ocorrência: o botrópico (por jararaca, jararacuçu, cobra-papagaio ... ) e o cscorpiônico 
(geralmente pelo escorpião preto, onde predomina o quadro doloroso . Casos graves são 
ocasionalmente registrados porém não tem sido relatados óbitos diretamente relacionados. Foram 
registrados 29 acidentes em 1999, não especificados (a maior pane seguramente por cobra jararaca e o 
escorpião prelo, muito comum na região. 

DOENÇAS DO SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÊTICO : nesta categoria estãu incluidus us 
tendinites, tenosinovites, bursites, artroses e artrites, bem como todas as alterações e sintomas 
provocados pelos esforços repelidos. geralmente em função do trabalho. e tJue são a 1ô11ic11 nesta 
região. Há que se destacar um certo número de casos compatíveis com artrite reumatóide em urna 
parcela da população (predomínio na familia Tukano e descendentes?). O despovoamento de muitas 
comunidades quanto â população jovem (alistamento militar, continuidade <los estudos. uabalho 
assalariado, casamentos, ... ) parece exercer uma pressão importante no sentido do agravamento destas 
patologias, naturalmente influenciadas pela idade. 

OUTROS INl)fCAUORES EM 1999 

Proporçào de crianças com baixo peso ao nascer: 5, 1 7 %. 
Numero absoluto de óbitos em menores de um ano: 22. 
Percentual de internações por gravidez na adolescência: 2.3 % (O. 7 % cm l 998 }. 
Coeficiente de hospitalização por AVC e Infarto na população maior de 25 anos foi de 0.35 
/ 1000. o menor dos últimos quatro anos. 
Não houve hospitalização por complicações de Diabetes mcllitus. 
Aumento do 111ime10 médio de consultas de pré-natal (por parto): 5 co11L1a 2.3 em 1998. 

CUMENTJ\IUUS AlJICIUNAIS 
Destacamos a seguir alguns aspectos que julgamos importantes em relação às atividades na aiea da 
saúde conduzldas pelas várias imitituições participantes deste cenário no ano de l 9QQ· 

Por uma série de questões, várias das atividades planejadas para 1999 ficaram seriamente 
prejudicadas. Dentre elas, acreditamos que a imunização e111 toda a zona rural, já precária 
pela falia de recursos humanos t: econômicos suficientes, fui u111a das áreas mais afetadas, 
perdendo apenas para as atividades de assistência médica. odontológica e de .enfei magt:m, 
que sequei· atinguam mctude das comunidades cobcuas pelas primeiras. Em relação a 
imunização na zona rural indígena. responsabilidade federal. houve sevei u curte de ver bas 
que levou à conclusão de apertas uma passagem por comunidade neste ano. A nível 
municipal. vàr ios fatores interferiram de forma negativa sobre os deslocamentos de 
reconhecimento previstos para o Rio lçana, tendo sido realizada apenas uma de duas 
viagens programadas (Ayari e baixo/ médio lçana), que tinham entre seus objetivos 
principais a investigação da situação da tuberculose neste rio tsobretudo em seu altu curso) 



lJ ano de l 1/99 viu acontecer todas as novas e promissoras discussões a I espeiro da 
implantação Ju:;-!Ji:.11 itos Sa11ila1 ius Especiais ludigeuas na 1 egiãu, u que cµl111111ou co111 a 
assinatura de quatro convênios entre a FUNASA e as respectivas instituições parceiras no 
sentido da implementação do DSEl Rio Negro em fins de dezembro daquele ano ISFl\1SA. 
Federação das Organizações Indígenas do Ro Negro - FOIRN, Diocese/ CSE-DWI. 
Associação Saúde Sem Limites SSL), de l'o1111a integrada e complementar. ,\ SL:i\1S,\ 
po1<N11i t:111 seu t:11\:aJ~ú a cobertura sanitária e de imunizaçüu <li: tuda ;1 bacia ilu Ki1, l~·,11111. 
do Rio Xié e do Papuri, incluindo o povo Dâw / Mnku no Rio Negro delrontc a cidade. 
Além disso. permanecerá como referência para o encaminhamento e acompanhumeuto dos 
pucreníes nas 111:sliincrns i egrouais cuuslituulas c111 l\f:1,mu~l 
Lamentamos que após um ano relativamente tranquilo cm relação à malár ia no municipio. 
sein por fatores climáticos 011 por urna melhor cobertura ou eílcácia dos serviços de 
vigilnnda. lenha havido uma descontinuidade de verbas que se iniciou no ultimo Ir imcsu t· 
de 1999 e voltou a perturbar 110 começo de 2000,já co111 reflexos negativos medidos pelo 
uuuteulu significativo do númer o global de casos 1101. dois primeiros meses J:::~.Le ano. em 
relação aos do ano anterior. t\ continuidade e a potencializaçãu destas atividades são 
desejadas porém dependem muitas vezes da (in) sensibilidade dos que detém a deersào em 
relação uus 1 1:c111 sus, 

ATIVWAm:s H.f<:ALIZAl>AS" PH.OGH.AMAl>AS 
Será feito um resumo sintético das ações previstas i: um comentário a respeito do que ri.,i tk~envolviJu 
durante o ano. conlbnuc as atividades e as instituições responsáveis pelas mesmas Pain detalhes. \'CI 
progranmçã« anexa (Plano Municipal de Saude de SGC para o ano de J()tll/1 

• i\ÇÜES DE lt-.llJNJZ .. \ÇÀO E SUPERVISÃO DE /\GENTES DE S,\ÚDE N,\ ZON,-\ IWRAI. 
PREv1s·1 AS PELA ESA! - soe I FlJt-JASA I MS. li11a111 p1cjuJicada!-. pelo at1aso nu lCJl.1!-.,,1,; UI.: 
verbas, ainda assim insuficientes para o cumprimento dos objetivos. Todas as açíks prcv istas 
concentrnrum-se nu segundo semestre de 1999 e permitiram somente uma passagem anual ern 
pr.t1ic.1111e111e todas as counnndades e siltus da I egrâu. l-01 m11 11:alu.adm, duus g.1a11de~ curnpaulurs. 
uma por via aérea (helicóptero} às localidades ele mais difícil acesso e outra lluvial para as mais 
próximas. 

• ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA. SUPERVISÃO DE AGENTES OE St\ÚDE E 
INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NA ZONA RURAL PRE\'ISTAS PELA SE;\ IS.-\ - SGC' 
cstu :;r •. -cretarin enfrentou uma serie de dificuldades nu repasse das vcrbus nntnit:ip~i::! i i·unJ., 
Municipal de Saúde}, inclusive pelos transtornos por t111e passou n prnll'r excrutivn municipul cru 
1999. e pela carência de recursos humanos em numero suficiente (principalmente de nível 
superior], O resultado foi a não concretização de praticamente todas as atividades programadas 
neste âmbito t exceção para apenas um deslocamento com objetivo de investigar ('c.mtaln-; d,• 
pa1.:it'11it:s lr1hcrta1lw;w; t:111 pai [e ,la bacia 1!11 Rio lçana e p;J1 li1;ipa1 tb lllll ::in.:1111! 11, tl:: pn!:l i1:.1 ~ 
plancjamentn cm saúde com os representantes das comunidades). 

• ATIVlUAUES OA ASSOCIAÇÃO SAÚDE SErvl l.IMll ES · todas iic; atíviitad<'c; d<' cnmpn 
consrames 110 Plano para 1999 foram executadas. porem com algum atraso que se deveu ao 
piocesso de dehale sobre n D.S.E. I .. Merece ainda destaque a narticipaçãu dcci~i\11 na rc11li1ai,:1in 
dt~ ::n: t·::r•;:, :.·::: •::z:i:!t· 1u~11!:u e:nu :~nfa·~~~ ~u, f::::.:nn::: (::pnin 1 ;: •. HFES!-l / !~ih:•:::'::~ P:~·::i: 

• t\TIVIDi\DES DO CENTRO DE Si\l!DE ESCOLA. a regularidade no r epnsse Ilnanceir o pela 
entidade convcncnte CFUNASAI permitiu a realização de todas as atividades orc,i~1as no Pl,11111 O 
CSE subsidiou ainda a g1 ande maioria dos encontros e reuniões para debate acerca ela implalll,H,..10 
do D.S.E 1. RIO NEGRO e1111e as instituições interessadas. 
A i'i\.'ii.'.l..;DLS IJL il-iíJBii.1.,_:A(,'AO t'UML:NI J ARiAVA fOiP.;·, H J OiF.i•, !:..:Udl!:1,·nw 
('c,n~egui~ realizar todos os eventos programmfc.1s 110 âmbito da saúde. motivo dc.con\'~nro ('(1111 a 
l·UNAS.-\. que da mesma forma assegurou o repasse de fundos. loram rcahvndos vat ros ~-11ct•11110,; 
com11nitú1 ius. ur .uani,·:1du:- cmn as associuçues de base. J.líll a debate \.~1i_11 i~ ;1 puíir ic.t , iµ,•nt-: :.:!l! 
relação à sande indígena e implementação do D.S.E 1. nu Rio Ncg10. bem como para a csu uturaçâu 
d~~~. ~n!~11-=a~lí!·~~ i ttt ,ti.i. t'. íii,1ti1;1I ti~ :~.1111Jt" 1 •.. 111111 "id1, .d,1.1u.:_:i•l.1 !u.11;,.,t,::-11t.~ hs;L, .1 1,·.:_·1.1t, ,: •. 
eueunuus cuimmur.11111:0111 u reahzuçãu ou i\.' t\::i;,i:.i,lBU::11\ i.),\ ,\!\i~!\Ri-i L:\~~Ol'lil\:;ro du:, 
Agentes lndíi,:cnm; de Saúde do Rio Nc~rol e do I SEMINJ\RIO INIJÍüENA OE S,·\L'l)L DV 

al.!.;UIIS dos avanços obtidos em relação à política de saúde na região. 

!" ·: ,..._ ••... '• 
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ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
UISTRl'fO S_.\NIT:\RIO F.SPl'CI.\I. INPÍGF.N.\ CONV. N." 520·<19 ·---· ···--·· --....... t!IF_P 4 ti ZQWif -...-,..--· 

São Gabriel da Cachoeira -- AM. 15 de Setembro de 2000 

1\ 1'71 rN ,\ S ..\ Fuutlaçâo Nacional de Saúde 
Departamento de Operações 
Dr" ( 'licia Alves Padilha Dantas 
< ·orn dcnadm a Regional 

Prezada Senhora. 

' 

Conforme entendimentos com V. S!! .. encaminhamos em anexo Relatórios das Comunidades 
Indígenas atendidas pela SEMSA Convênio 520/00. 

Sem mais para o momento. 

1~ 

Atenciosamente. 

lvUL TON SCHMIDT DE/CASTRO 
Coordenador - Médico 

DISEUSEMSA 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DAS EQUIPE DE SAÚDE 
SEGUNDO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS 

PERÍODO OE AVALIAÇÃO: 06 A 15 DE MAIO DE 2000. 

PESSOAS QUE AVALIARAM 
Membros das comunidades, professores, agentes de saúde e conselheiros locais de saúde. 

ONDE FOI FEITA AVALIAÇÃO 
Diretamente nas comunidades e uma na Assembléia eletiva da 0181 (1 O, 11 e 12 de Maio). 

HISTÓRICO 
- A FOIRN -Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, como tudo tempo, exerce um papel de 
controle social para contribuir no melhoramento de assistência de saúde para suas comunidades nas áreas. 
Este é um primeiro relatório, que é resultado de uma pesquisa diretamente nas comunidades e uma na 
assembléia, onde esteve presente o Presidente do Conselho Local de saúde. A metodologia e critério de 
avaliação foi de escutar agentes indígenas de saúde, professores, membros das comunidades e conselheiros 
locais de saúde. 

OBJETIVO 
- O objetivo desta avaliação e acompanhamento, é saber e identificar problemas que as comunidade indicam e 
buscar solucioná-los da melhor maneira possível segundo proposta das comunidades. · 

AVALIAÇÃO 
- Equipe ( Rio Ayari) - foi muito bom. As comunidades em geral gostaram da maneira de trabalhar. Devagar, 

atendertoffo mundo e isso é muito bom. 
- Equipe ( tsoa Vista ã fayacú Cachoeirai - no dia sete de Maio na oporfuniéfade de Sanfa Seya na 

comunidade de Tayaçu houve uma reunião de avaliação. Não houve reclamações. A equipe está trabalhando 
bem. 

AVALIAÇÃO DA FOIRN 
1 - Segundo o que as comunidades nos apresenta, as duas equipes estão de parabéns. 
2 - o desejo das comunidades que é a equipe 2, seja dessa maneira. 
3 - A equipe dois, precisa melhorar neste aspecto que as comunidades indicaram e reclamaram. • 
4 - Quanto a critica dos trabalhos da associação que é também interesse das comunidades, não pode mais 
acontecer. Pois imaginam funcionários da FOIRN criticando trabalho negativamente que é o projeto da própria 

11,. FOIRN. Isto é errado, quando tratado desta maneira. Agora crítica que ajuda melhorar o projeto, geralmente 
seja_bem vindo. 
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Comunidade Coraci - Alto Rio Içana, 12 de julho de 2000. 

Relatório 

Local: Centro Comunitário 

Nós moradores dessa região, vivemos muitos anos sem atendimento para o melhoramento 
· da saúde. Mas agora. neste ano 2000, no dia 25 de julho, chegou uma equipe de saúde da 
SEMSA, às 18:30 da tarde, onde nós da comunidade recebemos com muito gosto, 
oferecendo a eles quinhanpira e xibé, pois como bem sabe essa é a nossa cultura. No dia 26 
de julho o Dr. Daniel começou com o trabalho, ensinando a. todos os · moradores desta 
comunidades como se cuidar para poder se prevenir das doenças e principalmente a higiene 
bucal, que logo em seguida fez a distribuição de escovas e pastas de dente. Nós moradores 
desta comunidade ficamos muito satisfeito com esse trabalho esperamos que continue 
assim, pois trabalhando junto iremos conseguir o nosso objetivo. Pois nós os indígenas 
estamos muito satisfeitos. 
Sendo assim vou agradecendo a todos. 

Atenciosamente, 

1 aure:01110.411~ 
Laureano A Monteiro 
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RELATÓRIO SOBRE EQUIPE OE SAUDE DO PÔLOBASE DE SAO ' . . 
JOAQUIM 

Período: 8 à 14 de Agosto 2000. 

PóloBase de São Joaquim: 
O PóloBase de São Joaquim compreende de14 comunidades 2 sítios todos de etnia 
Coripaco, fronteira Brasil"com Colômbia. São Joaquim é a sede deste PóloBase onde 
também os exércitos estão em anexo a comunidade. Nesta região na época seca existe 3 
cachoeiras dificultoso necessitando de arrastar barco ou canoa para passar. No inverno 
existe uma só cachoeira entre Matapi Cachoeira até Camanaus. 

Objetivo: 
1 - avaliação do serviço de saúde nas comunidades. 

Responsável: 
Basílio Rodriguês Gonçalves 
Vice - Presidente do Conselho Local de Saúde do Médio, Alto lçana e Ayari. 

Metodologia: 
A avaliação foi feita pelas comunidades. O vice - Presidente do Conselho Local, passou nas 
comunidades onde f~z reunião com esse objetivo de ouvir as comunidades sobre o serviço 
prestado pela equipe de saúde. Esse trabalho tem objetivo de saber o lado bom ou ruim de 
serviço para que desta forma, a partir dos problemas ou não prosseguir um trabalho segundo 
desejo das comunidades. 

Resolução das comunídadee: 
Todas as comunidades avaliaram a equipe. E em unanimidade aprovaram o trabalho 
prestado nas comunidades. E as comunidades pedem que continuem trabalhando assim e 
nas outras comunidades onde passam. j 

Observação: As comunidades solicitam a mesma equipe para retorna e fazer o trabalho na 
região. · 

1. Eu;- Basílio Rodriguês Gonçalves relatei este fato e vai assinado por mim. 

\ 
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PISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO RIO.NEGRO -AMAZONAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 
CONVÊNIO FUNASA 520/99 
AGRAVOS PRINCIPAIS I ANO 2000 

PB CUMATI - XIE <1 ano 1a4 5a9 1oa14 15a19 20a39 40a69 >60anos TOTAIS 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 21 30 7 1 3 1 2 4 89 

IRA LEVEI MODERADA 21 30 7 1 2 1 3 65 

IRA GRAVE - 
TUBERCULOSE PULMONAR 1 1 1 1 4 

TOSSE CRÔNICA - 
OUTROS . 

SISTEMA DIGESTIVO 8 7 3 2 4 15 2 5 48 

GASTROENTERITE AGUDA SEM DESIDRAT 6 6 3 1 2 9 1 1 29 

GASTROENTERITE AGUDA COM DESIDRAT 2 2 
DIARRÉIA CRÔNICA/PERSISTENTE 1 1 

DISPEPSIA NÃO ULCEROSA 4 1 3 8 

DISPEPSIA ULCEROSA - 
PARASITOSES DIGESTIVAS EM GERAL 1 1 1 2 1 6 
OUTROS . 

NUTRIÇÃO 3 18 4 1 1 • 1 3 37 

DESNUTRIÇÃO PROT I CALOR LEVEI MOO 1 1 2 

DESNUTRIÇÃO PROT I CALOR SEVERA - 
ANEMIA 2 17 4 1 1 6 1 3 35 

OUTROS - 
ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 8 41 21 12 5 10 10 - 114 

CONJUNTIVITE AGUDA a 41 28 12 5 10 9 113 

TRACOMATODASASFORMAS - 
ENTRÓPIO I TRIQUÍASE TRACOMA TOSA . 
PTERIGIO '- - 
CEGUEIRA (NR OE OLHOS) . 
CATARATA . 
OUTRAS AFECÇÕES OCULARES 1 1 

OTITE MÉDIA AGUDA - 
OTITE EXTERNA - 
OUTRA AFECÇÕES DO OUVIDO - 

PELE E ANEXOS 9 18 7 e 5 7 4 1 57 

PIODERMITE LEVE 9 1 3 3 16 
PIODERMITE EXTENSA I GRAVE 1 1- 

MICOSES SUPERFICIAIS 2 6 4 4 1 2 3 1 23 

ESCABIOSE 7 3 2 1 1 2 1 17 

DERMATOPARASITOSES OUTRAS - 
OUTROS - 

. ····:~~A MÚSCULO• ESQUELÉTICO . 1 5 13 18 30 33 8 110 

:;. .cóss AGUDAS DO SME 1 1 11 16 3 34 

AFECÇÕES CRÔNICAS DO SME 1 1 5 5 12 

TRAUMA 1 1 

OUTROS - 
DIVERSOS . 2 2 8 • 1D 5 - 33 

HIPERTENSÃO ARTERIAL - 
OOONTALGIA 5 4 3 12 

EPILEPSIA - 
CEFALÉIA 1 2 1 1 1 2 8 

1 NFECÇÂO URINÁRIA 1 2 4 3 10 

DST 
AFECÇÕES GINECOLÓGICAS/PUERPÉRIO 2 2 

PEQUENA CIRURGIA 1 1 

DIST.NEUROL. A/E(SENILJDADE?) - 
GESTANTES - 
!TOTAIS GERAIS 49 117 - 56 41 42 79 'ST 21 ,466 



~· DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDiGENA DO RIO NEGRO-AMAZONAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 
CONVÊNIO FUNASA 520/99 
AGRAVOS PRINCIPAIS/ ANO 2000 

PB S JOAQUIM - ICANA <1 ano 1a4 Sa9 10a14 15a19 20a39 40a59 >60anos TOTAIS 
SISTEMA RESPIRATÔRJO 18 37 12 6 4 20 18 11 124 

IRA LEVE I MODERADA 16 32 12 6 3 10 6 4 89 
IRA GRAVE 5 3 8 
TUBERCULOSE PULMONAR - 
TOSSE CRÔNICA 3 3 6 
OUTROS 1 4 12 4 21 

SISTEMA DIGESTIVO 6 13 13 3 10 39 43 12 139 
GASTROENTERITE AGUDA SEM DESIDRAT 5 11 9 2 5 9 13 6 60 
GASTROENTERITE AGUDA COM DESIDRAT 1 1 
DIARRÉIA CRÔNICA/PERSISTENTE 2 2 
DISPEPSIA NÃO ULCEROSA 2 22 23 6 53 
DISPEPSIA ULCEROSA - 
PARASITOSES DIGESTIVAS EM GERAL 1 2 3 1 3 8 5 23 
OUTROS - 

NUTRIÇÃO 2 3 . 4 6 21 16 9 65 
DESNUTRIÇÃO PROT I CALOR LEVEI MOO 1 2 3 
DESNUTRIÇÃO PROT I CALOR SEVERA - 
ANEMIA 1 1 4 6 25 16 9 62 
OUTROS - 

ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 1 3 3 - - 7 22 27 63 
CONJUNTIVITE AGUDA 1 1 2 1 1 6 

TRACOMA TODAS AS FORMAS - 
ENTRÓPIO I TRIQUÍASE TRACOMATOSA - 
PTERÍGIO - 
CEGUEIRA (NR DE OLHOS) - 
CATARATA 3 21 25 49 
OUTRAS AFECÇÕES OCULARES 1 1 
OTITE MÉDIA AGUDA 2 2 4 
OTITE EXTERNA - 
OUTRA AFECÇÔES 00 OUVIDO 2 1 3 

PELE E ANEXOS 17 20 24 11 14 21 8 11 128 
PIODERMITE LEVE 3 9 7 2 2 2 25 
PIODERMITE EXTENSA I GRAVE 2 1 3 
MICOSES SUPERFICIAIS 2 2 7 12 10 14 4 7 58 
ESCABIOSE 10 7 10 2 2 3 2 2 38 
OUTROS 2 1 1 4 

SIS'TEMA MÚSCULO<SQUELÉTICO 1 1 4 2 3 88 28 41 166 
AFECÇÔES AGUDAS DO SME 1 2 3 79 24 28 137 
AFECÇÕES CRÔNICAS DO SME 5 4 13 22 
.•. ~AUMA 1 1 3 2 7 

TROS - 
DIVERSOS 1 1 1 3 4 14 T T 71 

.-.:-ERTENSÃO ARTERIAL - 
ODONTALGIA 2 1 3 
EPILEPSIA - 
CEFALÉIA 3 2 20 4 2 31 
1 NFECÇÃO URINÁRIA 1 4 2 1 8 
OST 1 
PEQUENA CIRURGIA 2 2 
DIST.NEUROL. AJE(SENILIDADE?) - 
HÉRNIA .. 8 1 3 12 
QUEIMADURA 1 1 2 
CONSULTA OBSTÉTRICA 2 17 19 
TOTAIS GERAIS 44 78 51 33 41 252 140 118 762 
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DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO RIO NEGRO - AMAZONAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 
CONVÊNIO FUNASA 520/99 , 
AGRAVOS PRINCIPAIS I ANO 2000 

PB CAMARAO - ICANA <1 ano 1 a 4 5a9 10a14 15a19 20a39 4aa59 >&Oanos TOTAIS 

SISTEMA RESPIRATÔRIO 6 1• 18 6 5 10 6 8 73 

IRA LEVEI MODERADA 6 14 16 6 4 4 3 2 55 
IRA GRAVE z 1 3 

TUBERCULOSE PULMONAR - 
TOSSE CRÔNICA 2 1 6 2 4 15 
OUTROS - 

SISTEMA DIGESTIVO 4 31 91 85 31 ,4S 18 9 322 

GASTROENTERITE AGUDA SEM DESIDRAT 2 2 3 1 2 2 12 

GASTROENTERITE AGUDA COM DESIDRAT 1 1 

DIARRÉIA CRÔNICA/PERSISTENTE 3 2 5 

DISPEPSIA NÃO ULCEROSA 5 4 1 10 

DISPEPSIA ULCEROSA - 
PARASITOSES DIGESTIVAS EM GERAL 2 37 87 84 31 35 10 8 294 
OUTROS - 

NUTRIÇÃO - 1 1 1 1 12 - 1 17 

DESNUTRIÇÃO PROT I CALOR LEVEI MOO 1 1 2 
DESNUTRIÇÃO PROT / CALOR SEVERA - 
ANEMIA 1 1 12 14 
OUTROS 1 1 

ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 4 2 2 . - 8 3 1 18 

CONJUNTIVITE AGUDA 4 2 2 6 3 1 18 
TRACOMA TODAS AS FORMAS - 
ENTRÓPIO I TRIQUÍASE TRACOMATOSA - 
PTERÍGIO '- - 
CEGUEIRA (NR DE OLHOS) . 
CATARATA . 
OUTRAS AFECÇÕES OCULARES - 
OTITE MÉDIA AGUDA - 
OTITE EXTERNA - 
OUTRA AFECÇÔES DO OUVIDO - 

PELE E ANEXOS 3 • 5 4 1 1 1 1 30 

PIODERMITE LEVE 2 1 3 

PIODERMITE EXTENSA I GRAVE - 
MICOSES SUPERFICIAIS 2 1 2 2 1 8 
ESCA810SE 3 5 3 2 1 4 1 19 
DERMATOPARASITOSES OUTRAS - 
OUTROS - 

SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO . 1 1 . 8 20 111 21 811 
\FECÇÕES AGUDAS DO SME 1 6 19 12 5 43 

:GÇÕES CRÔNICAS DO SME 1 4 16 21 -- 
íRAUMA 1 1 
OUTROS - 

DIVERSOS - . 1 1 1 18 8 2 33 
HIPERTENSÃO ARTERIAL . 
ODONTALGIA - 
EPILEPSIA - 
CEFALÉIA 1 1 
1 NFECÇÃO URINÁRIA 1 3 11 5 1 21 
DST 2 6 1 g 

AFECÇÕES GINECOLÓGICAS/PUERPÉRIO - 
PEQUENA CIRURGIA 1 1 2 
GESTANTES - 
TOTAIS GERAIS 17 118 119 97 49 117 50 41 558 

•. 
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DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO RIO .NEGRO • AMAZONAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 
CONVÊNIO FUNASA 520/99 
AGRAVOS PRINCIPAIS/ ANO 2000 

PB CANADA· AYARI <1 ano 1a4 la9 10a14 15a19 20a39 40a69 >60anos TOTAIS 
SISTEMA RESPIRATÔRIO 7 18 4 3 - 3 7 8 48 

IRA LEVEI MODERADA 6 14 4 3 5 5 37 
IRA GRAVE 1 2 3 
TUBERCULOSE PULMONAR - 
TOSSE CRÔNICA - 
OUTROS 3 2 3 8 

SISTEMA DIGESTIVO 7 65 56 42 15 55 33 19 290 
GASTROENTERITE AGUDA SEM DESIDRAT 3 1 1 1 6 
GASTROENTERITEAGUDA COM DESIDRAT 1 1 2 
DIARRÉIA CRÔNICA/PERSISTENTE - 
DISPEPSIA NÃO ULCEROSA 1 11 7 3 22 
DISPEPSIA ULCEROSA 1 
PARASITOSES DIGESTIVAS EM GERAL 2 63 53 41 15 43 25 14 256 
OUTROS 1 1 1 1 4 

NUTRIÇÃO 1 9 11 17 8 12 10 5 74 
DESNUTRIÇÃO PROT I CALOR LEVE! MOD 1 1 
DESNUTRIÇÃO PROT I CALOR SEVERA 1 1 
ANEMIA 6 14 17 B 12 10 5 72 
OUTROS - 

ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 4 3 8 1 2 7 4 3 30 
CONJUNTIVITE AGUDA 4 3 4 1 1 6 4 3 26 
TRACOMATODASASFORMAS - 
ENTRÓPIO I TRlOUIASE TRACOMA TOSA - 
PTERÍGIO ~ - 
CEGUEIRA (NR DE OLHOS) - 
CATARATA - 
OUTRAS AFECÇÕES OCULARES 2 1 3 
OTITE MÉDIA AGUDA - 
OUTRAS AFECÇÕES DO OUVIDO 1 1 

PELE E ANEXOS 9 %1 18 a 3 11 7 . 85 
PlODERMITE LEVE 1 13 10 5 1 5 3 38 
PIOOERMITE EXTENSA I GRAVE - 
MICOSES SUPERFICIAIS 7 3 4 2 16 
ESCABIOSE 8 6 3 3 2 5 27 
OUTROS 1 1 2 4 

SIST. MÚSCULO-ESQUELÉTICO . 3 1 . - 8 13 4 %1 
AFECÇÕES AGUDAS DO SME 1 6 12 2 21 
~FECÇÔES CRÔNICAS DO SME . 
-:;uMA 2 1 2 5 
,I.JTROS 1 1 

DIVERSOS . 1 4 1 • 32 11 7 68 
HIPERTENSÃO ARTERIAL . 
ODONTALGIA - 
CEFALÉIA 3 1 3 12 9 3 31 
1 NFECÇÃO URINÁRIA 1 1 1 4 2 9 
OST - 
AFECÇÕES GINECOLÓGICAS/PUERPÉRIO 1 1 
-:>EQUENA CIRURGIA 1 1 2 1 5 
CONSULTA OBSTETRICA 1 17 18 
OISTURBIO CIRCULATÓRIO 2 2 
TOTAIS GERAIS 28 121 101 72 34 130 89 46 620 

\ 

-. 



DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO RIO·NEGRO -AMAZONAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 
CONVENIO FUNASA 520/99 
AGRAVOS PRINCIPAIS/ ANO 2000 

PsB TUNUI/TUCUMA - IÇANA <1 ano 1a4 5a9 10a14 15a19 20a39 40a69 >60anos TOTAIS 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 15 41 25 5 1 5 5 12 113 

IRA LEVE IMODERADA 15 4S 25 5 4 1 95 

IRA GRAVE 1 1 

TUBERCULOSE PULMONAR - 
TOSSE CRÔNICA 1 1 4 11 17 

OUTROS . 
SISTEMA DIGESTIVO 4 9 18 5 5 23 10 1 75 

GASTROENTERITE AGUDA SEM DESIORAT 2 1 3 

GASTROENTERITE AGUDA COM DESIDRAT - 
DIARRÉIA CRÔNICA/PERSISTENTE . 
DISPEPSIA NÃO ULCEROSA 3 2 5 

DISPEPSIA ULCEROSA - 
PARASITOSES DIGESTIVAS EM GERAL 2 8 18 5 5 20 8 1 67 

OUTROS . 
NUTRIÇÃO 1 . . . - - . . 1 

DESNUTRIÇÃO PROT I CALOR LEVE/ MOO . 
DESNUTRIÇÃO PROT I CALOR SEVERA 1 1 

OUTROS - 
ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 2 3 2 . . 5 4 3 19 

CONJUNTIVITE AGUDA 2 3 2 3 1 1 12 

TRACOMA TODAS AS FORMAS - 
PTERÍGIO 2 3 1 6 

CEGUEIRA (NR DE OLHOS) 1 1 

CATARATA - - 
OUTRAS AFECÇÕES OCULARES . 
OTITE MÉDIA AGUDA . 
OTITE EXTERNA - 
OUTRA AFECÇÔES DO OUVIDO . 

PELE E ANEXOS . 11 7 1 3 5 1 2 30 

PIODERMITE LEVE 9 1 1 1 12 

PIODERMITE EXTENSA t GRAVE 1 1 t 3 

MICOSES SUPERFICIAIS 5 1 2 3 1 1 13 
ESCABIOSE 1 1 2 
OERMATOPARASITOSES OUTRAS - 
OUTROS - 

SIST. MÚSCULO-ESQUELÉTICO . . . . 1 14 19 14 48 

AFECÇÔES AGUDAS DO SME 1 1 
AFECÇÓES CRÔNICAS DO SME 1 14 18 14 47 
TRAUMA \ - 
OUTROS . 

DIVERSOS . - 1 1 . 3 2 . 7 
HIPERTENSÃO ARTERIAL - 
ODONTALGIA - 
EPILEPSIA - 
CEFALÉIA - 
1 NFECÇÃO URINÁRIA 1 1 2 
DST - 
AFECÇÕES GINECOLÓGICAS/PUERPÉRIO 1 1 
PEQUENA CIRURGIA 1 1 2 
MALÁRIA 1 1 

ADENOMEGALIA A/E 1 1 
GESTANTES - 
TOTAIS GERAIS 22 68 53 12 10 55 41 32 293 


