r
.

• • 1

.;-.

.

·- ~

.WSTfTUTO~TN.
I
I __

,Data

iqoo. ~ppij)ÇP ~ 3 9 .

UNIDADE de SAÚDE e MEIO AMBIENTE
Departamento de Medicina Preventiva

Relatório

de Atividades
do
Programa de Saúde
para o
Parque Indígena do Xingu
no período de
16 de junho a 31 de agosto

1991
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CONVENIO SPDM/EPM ... FMV

Escola Paulista de Medicina

RELATORIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAODE PARA O PARQUE
INDIGENA DO XINGU NO PERIODO DE 16/06/91 A 31/08/91

CONVeNIO SPDM/EPM - FMV

Esse periodo
de
trabalho
já
foi
coberto
parcialmente com os recursos oriundos do convênio EPM
SPDM/Fundaç~o Mata
Virgem e
compree~deu três
etapas
distintas~ envolvendo diferentes profissionais da equipe de
saúde da EPM. SUCAM e FUNAI.
A primeira__ ._etap~., de
17/06/91 a
01/07/91,
consistiu na ida de uma equipe com trés profissionais para a
aldeia da Cachoeira~ onde está ocorrendo um surto de
malária. Ao mesmo tempo foi acionada a ida de uma equipe da
SUCAM/FNS (Ministério
da Saúde)
composta por
quatro
elementos com
a finalidade de combater a transmiss~o
intradomiciliar através da borrifa~~º com DDT das casas da
regi~o do Baixo e Médio Xingu, ou seja, do Tuiararé até o
Capoto.
A situaç~o de transmiss~o da malária na aldeia da
Cachoeira merece uma atenç~o especial tanto pelo que causa
em termos de morbidade daquela populaç~o como pelo rís~o de
atingir a aldeia do - Capoto, decorrente do movimento dos
indios Metuktire entre as duas aldeias.
Ainda em relaç~o à
malária, dois pontos devem ser
ressaltados: o
primeiro diz
respeito
ao
necessário
envolvimento da Fundaç~o Nacional da Saúde (FNS}, que
englobou a SUCAM, nas medidas de controle, n~o só para
atender ao surto atual como para enfrentar o risco potencial
de alastramento da malária a outras áreas do PIX, alcan~ando
mesmo alguns grupos do Alto Xingu. E intenso o tr~nsito de
garimpeiros pela rodovia BR-80, que corta o PIX, procedentes
de Peixoto de Azevedo que, segundo a Superintend~ncia de
Controle de Endemias de S~o Paulo, se constitui no momento
no principal foco de transmiss~o da malária no país. E
evidente o risco de introdu~~o de cepas de P.falc:li;!_arum
resistente às drogas convencionais utilizadas no tratamento
dessa doença.
Foi feito o diagnostico epidemiológico da situac;~ode
transmiss~o naquela aldeia, por meio do registro de todos os
casos novos diários e a confecc;~o de }~minas de sangue
periférico em toda a popula~~o na busca dos portadores
assintornáticos.Os resultados obtidos mostraram tratar-se de
um surto de malária vivax, de menor gravidade em termos de
mortalidade, porém de difícil controle tendo em vista a
necessidade de utiliza~~º de esquema de tratamento radical
com cloroquina associada à primaquina por vários dias para
evitar recidivas.

foi

Apôs cerca
controlado,

de tr~s semanas de trabalho intenso o surto
porém
há
necessidade de
permanência

ininterrupta de
pessoal especializado para a fase de
manuten~~o o que tem sido providenciado junto à FNS/SUCAM.
No momento foi para a Cachoeira uma equipe de 10 técnicos
para as medidas complementares.
Os dados relativos a essa
etapa encontram-se na Tabela 1.
A seg nda _etapa do
trabalho consistiu na vacinaç~o da
populaç~o residente no Médio e Baixo Xingu, desde a aldeia
Tuiararé até o Capoto e Cachoeira, incluindo indios Caiabi,
Suia, Beiço-de-pau,
Juruna, Kren-Akarore
ou Pan~r~ e
Metuktire, atingindo ainda um grupo Caiabi, situado em local
mais distante, no rio Arraias. O programa de imuniza~~º
alcan~ou mais de 90i. dos suscetiveis em cada aldeia com
exce~~o do Capoto, onde fôi menor devido à
ausência de
várias familias. Paralelamente procede~-se à revis~o médica
da popula~~o, com exame clinico dos que apresentavam alguma
queixa (tabelas 2 e 3).
Participou da equipe de saúde um médico oftalmologista
que procedeu a inquérito populacional para determinar a
prevaléncia de infecç~es oculares, como passo inicial para-o
estabelecimento de um programa de saúde ocular.
Vários pacientes foram relacionados para posterior
tratamento em Brasilia e S~o Paulo, dentro de uma escala de
prioridades.
Durante a primeira e segunda etapas do trabalho de
saúde deu-se continuidade ao programa de saúde bucal com
atendimento às aldeias Ricô
(Suiá), Capoto e Cachoeira
(Metuktire) e PI Diauarum (Tabela 4).

A terceira__~a
do trabalho consistiu no curso de
treinamento de monitores de
saúde índios. Esse curso,
realizado no PI Diauarum de 14/07/91 a 31/07/91 contou com a
participaç~o
de 28 índios de diferentes etnias do Alto,
Médio e Baixo Xingu. Estiveram presentes monitores Caiabi,
Metuktíre, Pan~r~, Juruna, Suiá, Txic~o, Coicuro, Iaualapiti
e Uaurá.
O curso teve como tema as doenças diarreicas sendo
abordados principalmente
pontos relativos a noçôes de
prevenç~o, aspectos sanitários e cuidados em rela~~º ao
Cólera. A metodologia utilizada foi a de trabalhos em grupo,
com recursos gráficos e
de dramatizaç~o. Concomitantemente
houve treinamento prdtico, incluindo técnicas de saúde oral
e laboratório para detec~~o de parasitas intestinais.

Durante o período
íntegra!
no
PI

do curso os monitores

permaneceram

em

Diauarum, tendo sido fornecida a
alimentaç~o e
transporte com recursos do Programa de Saúde.
No que
diz respeito
a alimenta~~º'
as
comunidades
contribuiram com produtos próprios como frutas, mandioca,
amendoim e farinha.
tempo

Ainda no periodo do curso a cobertura das ocorrências
nas aldeias foi feita por pessoal da equipe de saúde.
Terminado o curso, a equipe foi substituída por outra
que lá permaneceu até 30.08.91.
Em 31 de agosto um novo grupo da EPM, formado por seis
pessoas, deslocou-se para o PIX a fim de dar continuidade ao
programa de imunizaç~o e'de assistência, desta vez centrado
em todas as aldeias do Alto Xíngu.
,
Lamentável foi a ocorrência de casos de malária em um
médico e uma enfermeira da EPM e em duas outras pessoas da
SUCAM/FNS durante esse trabalho.

Tabela

1.

Distribuiç~o
da Cachoeira

etária dos casos de malária na aldeia
no periodo de 07/07/91 a 25/07/91.

-----------------------------------------------------------SEXO
TOTAL
IDADE
--------------F

M

00 - 6 meses
06M- 02 anos
02 - 04
04 - 06
06 - 08
08 - 10
10 - 12
> 12

TOTAL

-

12

24
10

8
13

32·

23

6

14

20

2

4

2

2

6
4

13

8

21

70

49

119

12
1

1

5

...

Tabela 2. Vacinas aplicadas no periodo de 01/07/91 a
12/07/91, Médio e Baixo Xingu, por aldeia.

-----------------------------------------------------------Vacina

Aldeia
Sabín

Triplice

Sarampo

BCG

DT

Total

-----------------------------------------------37

16

13

5

3

4

4

2

4

2

16

Suiã

28

22

11

4

3

68

Tuiararé

27

23

7

8

-

65

2

1

1

1

2

7

21

19

9

5

1

55

Cururu/Arraia 28

26

7

6

1

68

Pan~r~

31

23

6

4

1

65

Capoto/Cach.

49

45

21

8

7

130

Capivara
Diauarum

Jatobá/Tuim
Juruna

---------------------------------------------------------511
43
17
69
176
206
-------------------------------~--------------------------

Total

.

,

-'

Tabela 3. Ocorrência de nascimentos e pbitos no periodo de
Janeiro a Julho de 1991, regi~o do Médio e Baixo
Xingu, por aldeia.

-----------------------------------------------------Gestantes
Nascimentos
Obitos
---------------------------------------

Aldeia

Capivara
Diauarum
Sui~
Tuiararé
Jatoba/Tuim
Juruna
Cururu/Arraia
Pan~r~

Capoto/Cachoeira

3
2
5
8
3
2
1
2
9

3
3
2

1

o
3
7
3
6

2

o
o
o
o
o
1

o
o

--------------------------------------------------------Total
35
28
3
---------------------------------------------------------

,

Tabela 4. Atendimentos efetuados pelo,Programa de saúde
bucal, no periodo de 18/06/91 a 14/07/91, por
faixa etária.
Idade

Atendimentos

<

15 a.

>

15 a. 131 (60%)

Total

87 (40i.)

218(1007.)

Ap.Flúor

50

3

(94%)

R. IRM
37

(49i.)

(6%) 39 (517.)

R.Amalg. Exodontias

64

(497.)

65 (51%)

37 (21%)
136 (79%)

53(1007.) 76(1007.) 129(1007.) 173(1007.)

Ap. Flúor: Aplicaç~o de flúor-gel por meio de escova~~º nas
idades preconizadas pelo programa
R. IRM: Restauraç~o provisória de dentes cariados com IRM
R. Amálgama: Restaura~~º definitiva com amálgama.

Participaram das atividades descritas acima os seguintes
profissionais:
a) da Unidade de Saúde e Meio Ambiente:
Ana Cláudia Sayeg Freire - auxiliar de enfermagem
Denis Murahovski - médico
Douglas Rodrigues - médico
Eduardo Biral - dentista
Estela Wõrker - enfermeira
Gilberto Szarf - acadêmico de medicina
Kue Young - médico (Universidade de Manitoba)
Joel Cuten - médico
'
Mareia Baruzzi - psicóloga
Marcos de Paula Nogueira - acadêmico de medicina
Marina Machado - enfermeira
Marinho G. Scarpi - oftalmologista
Mateus P. de Souza - médico
Renato Spindel - médico
Roberto G. Baruzzi - médico
Selma C. Ferreira - enfermeira
Sofia Beatriz M; de Mendonça - médica
b) da FUNAI:
Fidelzo Costa - auxiliar de enfermagem
Alaide Tereza da Silva - auxiliar de enfermagem
e) da FNS - Ministério da Saúde (antiga SUCAM):
Antonio Rodrigues de Carvalho - borrifador
Maria do Socorro Moreira Serra - laboratorista
Pedro rodrigues de Souza - borrifador
Raimundo Rodrigues da Silva - borrifador

S~o Paulo7

31 de agosto de 1991.
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ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
Departamento de Psiquiatria

Mareia Baruzzi

e

Mateus Pinheiro de Souza
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Este relatório refere-se
mais especificamente,

à

durante o periodo de 15

à

visita feita ao Xingu,

aldeia Txicão, Posto Indigena Pavuru,

à

30 de julho de 1991.

Somos residente de Psiquiatria e especializanda de
Pscologia do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista
de Medicina. Estamos atualmente no segundo ano neste setor.

Já

sabiamos sobre o trabalho que a Medicina Preven-

tiva, da referida Escola, vem fazendo
entre os indios e muito
,
nos interessou poder de alguma forma participar também deste
projeto. Para-isso entramos em contato com o setor, o qual
viabilizou nossa ida.
À principio o nosso interesse primeiro era o de poder obse~var de perto a vida, hábitos, costumes, relacionamen
tos interpessoais, etc, ou seja, um.primeiro contato

e por

ser o primeiro, desprentensioso. Entretanto conforme esta
idéia foi amadurecendo, alguns aspectos foram se tornando
mai$ claros e alguns objetivos foram então traçados.
Naquele momento ocorreu-nos que talvez fosse interes
sante e1vis~o

que, o nosso interesse era também numa linha

mais psicolÓgica, fazermos uma observação dos comportamentos
ditos entre nós "mais pa tolÓgicos '' e qual seria o corre spondente entre eles. Isto é, se dentro de uma aldeia existe ou
não pessoas que às vezes, ou periodicamente, ou regularmente,
apresentam comportamentos. "estranhos", "esquisit o s " e como
são entãõ classificados entre eles e
isso então utilizaríamos

à

que atribuidos. Para

de conversas, entrevistas abertas e

um questionário. Questionário este que basicamente se refere
a questões como tristeza, apatia, falta de interesse, desmo~
tivação, etc; em-linhas gerais tenta mostrar o perfil do humor do individuo (mais depressivo ou não).

De modo
esquecendo,

geral

claro,

ma±s

ao mesmo

assistência

à

visita

não nos

e que também

relativamente

foi muito

o

curto para

médica

gratificante,:pois

uma cultura

geograficamente

o tempo

enquanto

ligadas

seria

de perto

tempo. tão pertD

residente,
mais

no campo

conhecer

Durante
mente

no campo

interesse,

complexos.

A estadia
proporcionou

o nosso

que era uma primeira

tempo de permanência
p~opÓsitos

era esse

tão diferente,

que a psicóloga

mais

mas

de nós.

que lá estivemos,.prestamos
aos Índios,

nos

basica-

especificamente

auxiliava

o

em atividades

enfermagem.

A aldeia por estar

à

um certo tempo sem assistência

médica mostrava-se bastante necessitada. Encontramos lá muitos casos de gripe, diarréia, basicamente entre as crianças e
também alguns casos de verminose. Visitamos também algumas
aldeias vizinhas como Terra Preta, Boa Esperança e Morená, e
lá também encontramos casos de muita gripe. Pouquissimos casos àe malária e um de pneumonia.
As nossas atividades se concentravam nos atendimentos aos Índios, que vinham até o posto onde tem uma farmácia
relativamente bem equipada. O contato com os Índios era muito
bom e estes nos procuravam com frequência inclusive para participar com eles de suas próprias atividades e afazeres. Isso
possibilitou um Ótimo entrosamento com a população e pudemos
assim realmente participar mais de perto de suas vidas.
Percebemos que a aceitação por·parte deles

é

muito

boa, principalmente quando prestamos serviços de atendimento
médico, do qual tanto necessitam. Qualquer equipe vinda através da Escola Paulista é muito bem vinda e especiàlmente tratada!

---

t

Quanto ao nosso objetivot de estudar "comportamentos anormais"t percebemos que este se tornava um assunto um
tanto quanto delicado e que muitas vezes eles evitavam falar
sobret alegando ser este um assunto ligado aos pajés e que
"pessoas esquisi t as " mui to têm a
pÍri to mau" ou "fei tiço11•

v er

com a possessão do "es-

Conclui.mos também que para se efe-

tuar um trabalho mais especializado no assuntot requereria
mais tempo e também maior confiança por parte deles.
De qualquer

f'or'ma ,

este primeiro contato foi fund.a

mental como uma observação piloto e muito apreciaríamos ter
"

uma outra oportunidade para iniciar entao um trabalho mais
especificamente

ligado à saúde mental em áreas indígenas.

Assunto este que vem sendo enfaticamente pesquisado atualmeg
te entre

os

o\..,• - ~.

. •... • .• ~

• .

.

.

'.

•.

Índios de regiões estrangeiras e -considerando

~--

também a carência de e~tudos correlatos entre os nossos in~ ..
dios brasileiros.

MATEUS PINHEIRO DE SOUZA
(residente de Psiquiatria)

t3
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES~

nQ 2

P.I. DIAUARUM

PERÍODO: SETEMBRO/NOVEMBRO 1.991
a' proposta

Em continujdade

para ~reas indigenas do Departamento

de Medicina
,

.

Escola Pa ulista

de Medicina,

ver as atividades

-

,
de atuaçao em saude

Preuentiva

o presente relatorio

desenvolvidas

da

vem desc.,re-

no periodo de 01.09.91/30.11.91.

,

-

P.I. Leonardo Vilas Boas (vacinação) e no F.I. Diauarum,

cujo

Este relatorio menciona as fases de atuaçao no

período de atuação

é de dois meses.

{'

1. P. I. Leonardo
1.1. Atividades

Desenvolvidas:

12 set. vacin?çao

aldeia Kamaiurá

02/09

ti

"

03/09
04/09
05/09

"

li

u

11

"

li

Yawalapit:i

,
Waurc.

,

Naf'uqu a

P.I. Leonarao, aguardando aeronave com

destino ao P.I. Kapot.
vacinação

07/09

aldeias Tl1at ipu

(FAB),

Morená,

Boa Esperança, e

Trumai.
07/09

chegada ao PI Dd aúar-um ,

2. P. I.
2.1.

Diauarv.m

Atividades

Desenvolvidas

2.1.1. Atendimentos
- número

no posto:

de atendimen~cs

07/09 à 30/69

= 213

01/10 À 31/10 = 4~0
01/11

à 30/11 = 326
TOTAL

= 979

,wr

i

-2-

2.1. Viagens às aldeias

17/09 - aldeia Tuiararé com objetivo de verificar

situação de saÚ

de.

às doenças res-

Os casos mais encontrados foram relacionados

piratórias

(IVAS, BCP, gripe). De modo geral a comunidade ~prese~

tava condições

satisfatórias de saúde, sendo que o surto de gripe,

possivelmente,

ocorreu no final de agosto e começo de setembro.

20/09 - aldeia Tuba-Tuba: visita ~e rotina acomnanhaàa da Dra. Regina T. Bittencourt.
,

21/09 -

.aldeia Panara com o objetivo de atender chamado para remo

ção de criança com insuficiência respiratória

causada, possivelmen

te, por corpo estranho.

O restante da comunidade encontrava-se re
,
la.tiva.mente bem com alguns casos de diarreia, IVP_S, sem maiores
complicações.

25/09 - aldeia
.

devjdo aumento

Cachoeira: atender solicitaçio dessa comunidade,
,
,
~
no numeno de caso~ de diarreia e vomitas acompanha-

dos de febre na população infantjl.

Foi constatado

casos de diar-

réia e BCP(2), sendo instaurado tra:t~~c~to e orientada a continuidade aos monitores

nresentes

(Bepcaroti e Tedje). Na oportuniaade

encaminhamos uma india Suyá-Novo para Brasilia, com hipótese de
,
derrame pericardico, causado pcssivelmente por tubercüilose, segunDra. Regina.

29/09 - aldeia Cauiv2ra:
T~~arikÔ Juruna.

viagem de rotina

realizada pelo monitor

A comunidade encontravá-se em condições

satisfa-

,

,
torias õe sauàe.

- alàe ia Pat12ré.: a tenô e:r Sa.makri{'l i Panará que havã a sofri d e
,
mordedura de jacare no MIE; o ferice~to apresentava bom aspecto:
03/10

sendo 12ue os monitores

{Eropot e Sukiâ.)

já

hav

í

am feito o s primei-

ros cuidados; fci orjentada a contin~idade do~ cuidados; a evolv-

~ão foi boa.

-3 -::,,..

05/10 - aldeia P?r.~rá: viagem realizada
com objetivo de prestar atendimento

pelo monjtor

Puran Kaiabi

,

odontaJo~ico.

,

,

,

10 / 10 - ~ldeia Panara- atender esposa de Tseia Panara, gestante
no 3º trimentre,

com história de sangramento e trabalho

de parto

à Goiania.

prolongado. Encaminhada

20/10- viagem ae rotina às aldeias Capivara, Kuni, Alcussim, TubaTuba,

Cururu, Tavo e Panará.

As cornunjdades encontravam-se

em bom estado ~eral, sendo realizados aois

A

Kaiabi, filha do chefe Canizio,

com recruaéscencia

c par-um e Kr-empu Panará (2 anos),filha.
aiarréia aeuda há um2 semana.

26/10 - ald~ia

Diwá

I

ae

malarie fal

de Cupere, com o uadr-o de

í

r--

encaminhamentos:

Encaminhade ao uosto.

P2.n2.rá {masculino
, 6anos
,
,
com febre ~e orige~ indeterminda ha 5 dias. Foi detectado m~leria
Panar2.:

atender

TausinkÔ

L

vivax ,no posto, e evoluiu bem.
04/11- a}deia Panará: atender Kuakiore Panará (femjnino,
com história de febre
,

à esclarecer há 6 dias.

1~ ano~),

Encam~nhada

ao pos-

to e detectado malarie vivax. Evoluiu ben.

12/11 - viagem de rotina,aproveita~do
gendo as aldeia Chiquito,

18/11 - viaP-em

de rotina

ctc PI Pavuru, abr~

a descid2

Xupé, Tuiararé, Toim, Takapeanin e André.

ac omnamnhand o o

ô

er t

í

st a Rubens Camino Jr.

às aldeias do P.ndré, Takapeanim, Toim, Tu}~raré,

25/11

à

26/11 - viagem de rotina ás aldeias Capivara

sim Cururu, iavo, Panará
Kaiebi

Xupé.

1

Kuni, Alcu~

e Sira,·. é. Foi eracam'í.nhaô o ao posto, Awa't a't
1

(mascuj tno , aprox, 30a. ) e om malária falei nr-r-um •

-4-

2. 2. Atendimentos

às ge·etante:!:

1.· Diwá Kaiabi,26

anos, filha Canizio, aldeia Capivara.

SETEMBRO

Ali= 31 cm; foco~ 160 bpm; PA= 100x60mmHg.
2. Tawakà Suyá, 18a, esposa de Nikrá, PI Diauarum.
AU~ 12cm; foco não audível; PA=l00x60mmHg.

-

3. Nai Kaiabi, 17a. esposa de Tumã, aldeia Toim.
(
AU=l2 cm; foco nao audivel;

4. IrÓ Kaiabi,

PA=90x60mmHg.

20a., esposa de João Kaiabi, PI Diauarum.

AU= 18cm; foco não audfvel; PA= 90X60mmHg.
5, Rewaup Kaiabi, l?a., esposa Hatu, PI Diauarum.

AU=24cm; foco=l40 bpm; PA=ll0x80mm.Hg.
6. Tariwaki Kaiabi,2i

anos, esposa de ~acareá Trumai,

PI Diauarum.

AU= 28cm; f oc oe 144 bpm; P.A=90x60mmHg·.

7. Morfim Kaiabi, 46a., esposa zé Coá, aldeia Tuiararé.
AU=3lcm; foco~=l44
8. Riwucat Kaiabi,

bnm;
PA=90x60mmHg.
-

25a., esposa de Mairatat,

AU=24cm; foco=l40

bpm, PA=l00x7õ mmHg.

r>

9. Mo{ K2iabi, 30a, esposa de Inã, aldeia Tuiararé.
AU=35cra; foco=l44
10. Motan Kaiabi,

bpm; PA= 90x~O mmHg.

20a., esposa de Aturi, aldeia Tuiararé.

t
AU=lOcm; foco nao
audivel;
PA= LOOx76mmHg.

11. Xian Juruna,

25a., aldeia Tuba-Tuba.

AU=3lcm; foco=l44bpm;

PA=lOOx~Om.mHg.

12. Ananá Juruna, 30a, esposa Adirrá, aldeia Tuba-Tu~a

AU= 17cm; PA=90xfOmmHg, foco
13. Nikiere Metuktire,

nãm

audível.

aldeia Cahoeira.

AU=32cm; foco~ 140 bpm; PA=90x60mmHg.

,

aldeia Tuiarare.

-514. Kierasã Panará, 45a. , esposa Tséia.
AU= 32cm; foco=144bpm; PA=90x60mmHg.
15. Sukiki Panará, 30a. esposa Sukiã (monitor).
AU=28cm; foco=l52 bpm; PA=80X50mmHg.
16. Turei Panará, 35a., esposa Samakride.
AU=35cm; foco= 144 bpm; PA=l20x70mmHg.
17. Turei Panará, 20a., esposa de Eropot Kaiabi.
AU=25cm; foco=l44bpm; PA=90x50mmHg.
.
,
,
,
18. K1anse Panara, 45a., esposa de Pouka.
AU= 18cm; foco não audível; PA=80x60mmHg.
19. Patome Panará, 25a., filha de Kiansé)

-

.

(

AU=l4cm; foco nao audivel; PA=l00x60mmHg.
20. IatU Kaiabi, 26a., esposa Preaiup,· aldeia Cururtj..
AU= 23cm; foco=l44bpm; PA=lOOx~OmmHg.
21. Rewewê Kaiabi, 25a., esposa de Aru, aldeia Cururu.
- audivel;
(
AU=l5cm; foco=nao
PA= lOOx 8 OmmHg.
22. Catu Kaiabi, 45a., viúva de Irmneu Kaiabi, aldeia Alcussim.

AU~35cm·; foco=144bpm; PA= 90x60mmHg.

3.2. Re~jstro de Nascimentos

14109 - RN sexo masculino; mãe: Diwá Kaiabi, filha de Canisio Kaiabi;
em Brasilia.

15/09

RN sexo masculino; mãe: Irewi Kaiabi, pai: Osmar Kaiabi;

em

Brasil ia.

,
18/09 - RN sexo feminino; mãe Gaisontü Suyá, uai: Kudawa Jurun2;
aldeia

Kuni.

-

24/09 - RN sexo fe~inino; mae:

n2

filha de

Canisio Kaiabi·; na ald.eü)_ Capi var-a ,

30/09 - RN sexo masculino; mãe: Catu Kaiabi, viúva
nv PI Diauarum.

de Irineu Kaiabi;

0~/10 - RN sexo ~eminino;

mãe: Capé Kaiabi, pai:

-ó-

J'11

Toim Kaiabi; no

,,·1

PI Diauarum.

L

11/10 - RN sexo masculino;

mãe: Turei Panará, pai: Samakride Panará;

na aldeia Panará.
15/10 - RN sexo masculino;

t

mãe: Paroin Juruna, pai: Akâ Juruna; no

li

PI Diauarum.

j

04/11 - RN sexo masculino;

mãe: DjumÓ Kaiabi;

l

pai: Moti Kaiabi; na

aldeia Capivara.

2.4. R~gistro de Óbitos

03/09 - Cacique Kaiabi,

sexo masculino, 05m.; mãe: Catu Kaiabi, pai:
no Pi Diauarum. HD: Pneumonia

Nia.kupá Kaiabi;

07/09 - RN sexo masculino,
no PI Diauarum.

,

,

22/09 - Poucre Panara,
!pude Panará;

grave.

02m.; mãe: Teku Kaiabi; pai: Nruatuari K.;

HD+ Pneumonia grave.

.-

,

..-

sexo masculino, 02a.; pai: Sek1a Panara, mae:

mo PI Diauarum. RI>: !suficiência

Respiratória

~

l
1

h

li

Aguda por coppo estranho traqueobrÔnquico(?).

t
fp

02/10 - Domingos Kaiabi,

sexo masculino, 60a.; em Brasília. Fibros-

íl

~

sarcoma metastático.

05/10-

~

"u

RN de Capé Kaiabi, pai: Toim Kaiabi; no PI Diauarum.

HD: pr~

maturidade.

t1

1
1·

rh
r

19/10 - RN sexo masculino,
no PI Diauarum.

2.5.

30d., mãe !reWi Kaiabi, pai: Osmar Kaiabi;

HD: Pneumonia grave.

Encaminhamentos

10/09 - Motanaiup

Kaiabi,

Epigastralgia

sexo feminino, 25a.,~sposa

de Ropti Kaiabi.

à esclarecer.

14/09 - DiwÀ Kaiabi, sexo.feminino, 20a., gestante.

Malária falciparum. grave.
26/09 - Gaimô Suyá, sex~ feminino, 40a., (aldeia Cachoeira).
Endocardite

infecciosa?

"i1

-702/10 - Gaimberi Suyá, sexo feminino,

40a.;

Metrorragia.

Titinho Kaiabi,
Dermatite

12/10- Kierasã

Ola.;

esfoliativa?

Panará,

Trabalho

sexo masculino,

sexo feminino,

de parto prolangado

45a.;

com história

de sangramento an-

terior.

Xiam Juruna, sexo feminino, 25a.;
Trabalho

de parto (cesariana anterior

15/10 - DjumoetéKaiabi,
Hemoptise

sexo fe~inino,

há Ola.)

25a.; esposa do FUNAI.t

e espigastralgia

TBC?

.

.

,
.
Suya, sexo feminino,
, .
,. .
Dor pelvica cronica.
Coc opt

ã

24/10 - Kaiapu Panará,

45a.;

sexo masculino,

,

06a.

(seq. de pÓlio)

Crises covulsivas

Riwatá Kaiabi,

sexo femi~ino1

20a.

Tuberculose?

Tamamá Juruna, sexo feminino,

55a. (mãe do TamarikÔ)

sfndrome de Baixo Débito?
Artrose coxo-femoral.

13/11 - I\í:rnegÚ Txicão, sexo masculino,
Febre de origem inãeterminada.

,

esposa de Pecorro Suya.

15a.,

-8-

2.6. Exames Laboratoriais

,

•.

No periodo de setembro a novembro

foram realizados

16 exames de gota espessa para diagnóstico de malária, sendo abaixo
descritos os resultados:

Malária vivax: 03
Me.lária falcipa.rum: 04 (houve 1 caso

ô.e

recrudescência)

Negativa: 08.

3'. Comentários
O período de setembro/novembro

de 1991, na área de

abrangência do PI Diauarum, foi marcado pelas doenças diarrêicas
afecçÕes respiratórias
do mais intesamente

(IVAS, broncopneumonias,

e

pneumonias), afetan
·I

a p~pulação infantil~

1

,1

A situação, de modo geral, manteve-se

estável, mas

·1
l

·1

ocorreram 03 Óbito~ de crianças d2 tribo Kaiabi, por pneumonia, gerando clima de apreensão na população.

Durante reunião realizada

no PI Pavuru, nos dias 10 e 11 de novembro,
r'

ranças do PIX e representantes

com a presença das lid~

das instituições

questão saúde foi o tem2 central das discussões,
paçào

latente

da comunidade.

í

ô

revelendo a preoc~

Como resultado à.esta reunião foi pro-

posto a criação de um conselho representativo
elementos das c omun

atuantes n~ área, a

com a participação

ade s ind ig'enas (lideres, monitores

de

de s2.Úde)

1

da FUNAI, da EPM e da FNS, sob a cÕordenaç~o do Dr. Douglas A. Rodr_i
gues, para discutir meios para melhurar as condições

saúde

no Parque,

be.~ torno agilizar as remoções dos pacientes

necessitam de encaminhamentos

'a

de atenção

aos centros de maior complexidade

que
diag

nóstica e terapêutica.
Durante o referido periodo acentuou-se a carência
de saúde na área; os Pis Leonardo e Pavuru contaram
,
apenas com os monitores âe saude. A aléeia Cachoeire ficou, igual-

de profissionais

mente, sem.profissional, sendo realizada uma viagem de rotina,

em

outubro, com a Dra~ Regina.

de

O PI Kapot contou com a presença

,f

1

_

.
'1

-9uma auxiliar de enfe~magem,

procedente

de Goiânia, pelo periodo

aproximado de 20 dias em outubrot sendo o restante do per!odo
atendido pelos monitores.
A comunicação

dentro e fora do PIY esteve prejudi

cada por problemas técnicos e durante o mês de outubro foi complicada

2

comunicação

com BSB e SP, dificultando

dos regulares de medjcamentos

atividades

como . pedi

o que provocou quedas significativas

no estoque. Os plantões de rádio aos finais de semana, foram susnensos em BSB, consistindo

este fato num obstáculo a. mais, dificul

de acesso à socorro em caso de necessidade

tando a possibjlidade

pondo e~ risco o bem-estar da

No tocante

comunidade

à

em geral.

atuação junto aos monitores de saúde,

durante o período, foram dadas orientações pertinentes
do momento, quando das visitas as aldeias,
dar o aspecto da supervisio em campo.

presença de maior numero de profissionais
tempo maior para realizar a atualização
•

,,..

do PI Diauarum,

,

•

às situações

sendo necessário
,

aprof"U!!_

.

e importante

a

a fim de proporcionar

um

Para tanto

,

aestacar que a supervisao

,

dos monitores. É importante
~

;

Ili.

••

sera mais efetiva ne area de abrangencia

sendo necessárjo

discutir medidas com relação aos

rnonjtores de outros postos com Leonardo e Kapot.

Ao final ao período contamos com a participaçio do
dentista Rubens Camino Jr. que atuou desde a região do PI Leonardo,
passando pelo Pavuru e terminando

as atividades no PI Diauarum, num

total ae,aproximadamente, 30 dias.

-0-0-0-0-0-

Y7n-n.

/UÀ,
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São Paulo, 8 de agosto de 1991

Aos colegas do
Conselho Administrativo
Fundação Mata Virgem

Te1r0s a satisfação de apresentar aos prezados colegas de Conse
lho um relatório sucinto das atividades ligadas à área da saúde desenvol
vidas no PIX no decorrer do mês de julho últirco, sob a égide do convêniÕ
FMV/EPM e em consonância com a FUNAI.
As atividades se concentraram na área norte do PIX, estendendo
se desde a aldeia Tuiararé até o Capoto e Cachoeira, incluindo
índios
Caiabi, Suiá, Juruna, Kren-Akarore, Metuktire e atingindo um grupo Caia
bi aí.tuado em local mais distante no rio Arraias. o prograrra de imuniza=
ção alcançou mais de 90% dos suscetíveis em cada aldeia, com exceção do
Capoto onde o percentual foi rrenor devido a ausência de vá.Jias famílias.
Foram registrados 28 nascimentos e 4 óbitos, dos quais 3 erra adultos. Pa
ralelamente procedeu-se à revisão rrédica da população, ,;om exam::> clínicÕ
de.sintomáticos e dos que apresentaram alguma queixa.
A malária persiste caro um dos problenas de saúde que exi.qem
maior atenção. Na prirreira quinzena de julho cerca de 60 pacientes esta
varn em tratamento anti-rnalári.r.o na cachoeira, exigindo esforços conjuga
dos da SUCAM, EPM e FUNAI. Casos esporádicos têm surgido em outros pon
tos do PIX, o que derronstra a necessidade de rredidas de controle dessa
endemia com o emprego periódico de DDT intra-domiciliar. A existência, a
nível local, de pessoal habilitado e de microscópio de boa qualidade pa
ra o diagnóstico e pronto tratamento da malária é essencial para reduzir
a m:Jrtalidade por essa parasitose. O treinarrento de rronitores de saúde
se insere nesse contexto. Durante nossa permanência uma equipe da SUCAM
procedia à borrifação intra-domiciliar com DDT.
Outra doença transmissível que requer especial atenção é a tu
berculose. A. cobertura vacinal da população infantil com BCG é plendíllP-;..
te satisfatória, mas deve estar associada à busca de novos casos da e• · . ,
ça, controle dos casos conhecidos e administração correta d--t rredi cac 1v
específica. O tratamento prolongado dificulta sua obsei ·arict1; P=lo
, .1ci.ente , que aos primeiros sinais de ITPlhora clinica tende h ilia r ,rJ()r,,~ • ·,
retornando à "":ondição anterior de fqnte de ü1ferção e t ransmi··':.'\ ,r do
;1
ci Io de Koch. As mssm-sscons idc i açôes fe.í tas •.ic~a a rnal.ária i:·1..;
para a Lnlx ·r• ·uJ ose no que se refere :"t capací t !C. ão, a ní v, l i,.., · , · . ,::.1
J1Ds de draqnô st íco e tratamento. A. s.i tuaçâo oT ud 1 .la tuu~\ · J .:;, , • ·
Inc ica .,, necessidade de serem fe.í.tos Lnqu r.it cs per íôdí.cc., .ia po:
com o exarre clínico e laborato1.ial de sintomáticos respii..~tt:,rios
c01nu.Dicantes de casos conhecidos. O bar~~ MA~'A VI~
será·muiLo ~L~,
para esse Lnquêrí.to, po cs poderá transportar um pequeno Labor'at.ói -·) con.
o equipamento necessário para o diagnóstico. Estuda-se com o Depaitarrento de Diagnóstico por Imagem da EPM a poaaí.hí.Ll.dade de se.. cont.az com um
1
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aparelho de Rx, de pequeno p:>rte, acionado p:>r gerador portatil ou bateria
alirrentada por energia solar.
'
Paxticipou da equipe de saúde tnn nédico oftalnologista que proce
deu a um inquérito populacional para determinar a prevalência de infecções
oculares, caro passo inicial para o estabelec:ilrento de um programa. preventivo e curativo em saúde ocular.
Vários pacientes foram relacionados para posterior
tratarrento
clinico ou cirúrgico em São Paulo ou Brasília, dentro de uma escala de prio
ridades.
Na aldeia Tuiararé, a maior aldeia Caiabi, faros solicitados a
falar sobre vários problemas de saúde, cono cólera, doenças
sexualnente
transmissíveis, os malefícios causado pelo hábito de fumar etc, apontando
as rredidas preventivas cabíveis. Valeno-nos da oportwtldade para enfatizar
o apoio dado pela FMV ao programa de saúde e a outras ações em curso no
PIX, caro a aquisição do barco MATA VIRGEM. O rresno ocorreu em outras al
deias.
O barco MATA VIRGEM é testermmho marcante da presença da FMV.Exis
te grande expectativa por parte dos índios quanto ao apoio que o barco iráprestar. Torna-se urgente definir várias questões referentes ao barco para
que possa funcionar a contento.
Na Cachoeira encontranos dois reporteres-cinegrafistas franceses
contratados pela Fundação François Mitterand para filmar danças Caiapós.In
teressaram-se muito pelo nosso trabalho e nos entrevistaram por cerca de
uma hora juntarrente cano Rauni. Entre as muitas questões levantadas perti
nentes ao programa de saúde, incluíram outras ligadas à origem e ativida
des da Rainforest Foundation, em atuação da congênere francesa etc. Prate
teram enviar-nos urna cópia de vídeo que irão produzir, o que aguardanos. Na segunda quinzena de julho houve o curso de trei.narrento para
IIOnitores de saúde, que foi precedido de tml intenso trabalho de preparação.
Compareceram 28 rronitores, vindos de diferentes aldeias, inclusive da área
do Alto X.ingu. O curso teve grande sucesso, com real participa.cão dos ironi
tores. Foi utilizado material expositivo previamente elaborado e coletado
material produzido pelos m::mitores. Está sendo preparado um relatório deta
lhado sobre o curso, que representa uma importante etapa no programa.
de
formação de recursos humanos.
As ações de saúde, acima descritas, apoiadas pelo convênio FMV/
EPM, contaram com a participação de:
- Douglas A. Rodrigues - rrédico
- Eduardo M. Biral
- dentista
- Estela Wtlker
- enferneira
- Gilberto Szarf
- acadêmico de medicina
- iredico
- Joel CUtten
- psicóloga
- Márcia Baruzzi
enferrreira
- Marina Machado
- rrédico oftal.m:Jlogista
- Marinho G. Scarpi

EPM 003

I •

-.,..

•

.3 .

-

SE~VIÇO PÚBLICO FEDERAL

?~·,-;(l'

Escola Paulista de Medicina

Departarrento de Medicina Preventiva
IMPEP 329/91
-

Mateus Pinheiro de Souza
Renato Spindel
Roberto G. Baruzzi
Selma e. Ferreira
Sofia B. Mendonça

nédico
rréclico
rrédico
enfenreira
néclica

Pennanecenos à disposição dos ilustres colegas do Conselho Adminis
trativo para maiores esclarec.i.nentos e aproveitanos a op::>rtunidade para comu
nicar a realização do III.CUrso de Antropologia Médica da Escola Paulista de
Medicina, de 12 a 29. 8. 91. Esperam:,s que possam assistir a algumas das pél
lestras do CUrso.
Atenciosamente,

I(?,~,\" ~J· ),,,,..--- .

Prof.Dr. Roberto G. Baruzzi
Membro do Conselho Administrativo
e Presidente do Conselho Consultivo da
Fundação Mata Virgem
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RELAT6RIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAúDE PARA
IND±GENA DO XINGU NO PER±ODO DE 10/90 A 10/91

O PARQUE

Esse período de trabalho foi coberto em parte com
os recursos liberados pela Fundação Mata Virgem para o
Programa de Saúde, coordenado pela Unidade de Saúde e Meio
Ambiente. Envolveu as seguintes atividades:
1. Foram realizadas quatro viagens de equipe de
saúde, aqui denominadas "equipes de ação global" da EPM no
PIX: março e setembro - região dos Pis Leonardo e Pavuru;
janeiro e julho - região dos Pis Diauarum e Capoto.
O objetivo destas viagens é o levantamento das
condições de saúde da população; registro de nascimentos,
óbitos e gestantes; imunização dos susceptíveis com esquema
básico preconizado pelo Ministério da Saúde, com aplicação
de BCG, DPT. Dupla Adulto, Sabin e Sarampo; atendimentos das
ocorrências clínicas, revisão dos casos em acompanhamento e
identificação de casos novos a serem encaminhados para
investigação
especializada
e/ou
tratamento;· avaliação
clinica·e aplicação de vacina anti tetânica nas gestantes.
As "equipes de ação global" contaram com a
presença de especialistas das seguintes áreas: ginecologia,
oftalmologia, psiquiatria e psicologia.

2. A equipe de odontologia ligada ao Projeto Xíngu
realizou cinco viagens à área com os seguintes objetivos:
diagnóstico da situação da saúde bucal nas aldeias pelo CPOD; supervisão e treinamento de monitores índios; prevenção
de caries com a aplicação de fluor-gel; restaurações e
tratamentos de emergência.

3. Além das viagens das "equipes de ação global" e
odontologia, foram realizadas cinco viagens com objetivos
distintos:
3.1. Viagens de coordenação do programa para
instalação de infra-estrutura e equipamentos, de contato com
lideranças e supervisão do Programa corno um todo.
3.2. Atendimento à situações ernergenciais corno
surtos de malária, diarréia, gripe e outros.

3.3.
Levantamento
de
doenças
transmissiveis
e
coleta
de
material
citopatológico
de cervix uterino.

sexualmente
para
exame

4. Foi realizado, ainda, um curso no PI
Diauarum
para monitores de saúde indios de 15 a 31 de julho de 1991,
com a presença de 28 monitores. A avaliação do curso segue
em anexo.

citadas

Seguernr em anexo, os relatórios
nos itens 1,2,3 e 4.

das viagens

Durante este periodo, ·de outubro de 1990 a outubro
de 1991, foram registrados 120 nascimentos e 12 óbitos. A
Tabela 1 mostra o número de vacinas aplicadas por tipo de
vacina no mesmo período. Na Tabela 2 estão os atendimentos
odontológicos por número de consultas e aplicação de flúor
tópico no período de agosto de 1990 a julho de 1991.

Tabela 1: Número de doses de vacinas aplicadas,
com o'tipo de vacina, Projeto de Saúde.

de

acordo

------------------------------------------------------------

Período

Sabin

DPT

Set/90

197

196

52

77

Jan/91

117

124

50

33

Abr/91

176

78

79

29

Jul/91

206

176

69

43

Set/91

177

171

61

42

Total

873

745

311

224

Anti-Sar

BCG ID

Tabela
2.
Número
de atendimentos
e aplicações
tópico, no período de agosto de 1990 a julho de
região, Projeto de Saúde.

de Flúor
1991, por

----------------------------------------------~-----------nQ Atendimentos
nQ Aplic. Flúor Tópico

Região

Alto Xingu

365

312

Médio Xingu

472

134

Baixo Xingu

422

162

1259

608

Total

----------------------------------------------------------~ População estimada na faixa etária de 2 a 15 anos= 1475
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PROGRAMA DE SAÚDE DA EPM-FMV-RFF
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 31-08-91 a
29.02.92

r---

Estamos lhe enviando o relatório das atividades desen
volvidas pela Unidade de Saúde e Meio Ambiente (EPM) no Parque
Indigena do Xingu (PIX), no periodo de_31.08.91 a 29.02.92,dentro do programa de saúde apoiado pela FMV-RFF.
De 31.08.91_a_29.09.91
uma equipe de saúde esteve na
área do Alto Xingu procedendo ao atendimento clinico, vacinação
dos suscetiveis (BCG, coqueluche-difteria-tétano, Sabin e saram
po), registro dos nascimentos e Óbitos, exame de gestantes.
Ao
final foram relacionados os pacientes com indicação para atendi
menta especializado em Brasilia ou São Paulo. Os nomes dos componentes da equipe e os dados numéricos do atendimento estão i~
cluidos no relatório parcial nQ 1, em anexo.
Após a saida da equipe permaneceram na área uma enfer
meira e uma médica, atendendo aos indios da área do Diaua!um e
do norte do Parque. No mês de novembro o médico foi substituido
por um dentista, sendo que no mês seguinte o atendimento teve
continuidade com a presença de um novo médico, também ligado ao
programa de saúde. Vide relatórios nQ 2 e 3, em anexo.
Assim, foi possivel contar com a presença de profissiQ
nais da saúde durante todo o periodo, exceção feita à Última se
mana de dezembro, e consequentemente dar boa cobertura ao traba
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.dos monitores indigenas de saúde.
No mesmo periodo, setembro a dezembro, o Ambulatório
do Índio, anexo ao Hospital São Paulo-EPM atendeu indios proc~
dentes de várias regiões do pais, alguns requerendo internação
e tratamento hospitalar.
Cabe destacar a reunião organizada por 1 ideranças indigenas do PIX, realizada na aldeia do Pavuru nos dias de 10
a 11 de novembro. Pela EPM estiveram presentes os Drs. Roberto
Baruzzi e Douglas Rodrigues, além de representantes da FUNAI e
da Fundação Nacional de Saúde(FNS} do Ministério da Saúde,
e
vários monitores indigenas de saúde. A idéia principal era que
cada entidade presente definisse claramente a sua participação
no atendimento à saúde da população do PIX, principalmente em
relação a FUNAI e ao FNS como principais responsáveis
pelas
ações governamentais. Houve uma nitida cobrança por parte dos
indios por melhores serviços de saúde na área, infelizmente os
diretores da FUNAI e FNS apesar de convidados não compareceram,
enviando representantes menos autorizados a assumir compromissos e a definir a politica dessas duas instituições.
Entrando no ano corrente, uma nova equipe da EPM se
deslocou para o PIX, formada por 7 elementos. O trabalho se con
centrou na área do Diauarum e no norte do PIX, sendo que a via
gem Brasilia-Capoto-Diauarum foi feita em avião da FUNAI, com
combustivel pago pela FMV. O avião permaneceu na área 2a
3 dias, em tempo de fortes chuvas, apoiando a remoção de pacie~
tese atendendo solicitação do Megaron, Diretor do PIX,
para
vôos extras para idas a comunidades Caiapós do Sul do Pará
Ao final dos trabalhos, a equipe se retirou em 2 etapas, possi
bilitando, ainda, a remoção urgente de alguns pacientes para
Brasilia ou são Paulo.
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15.01.92. a
O trabalho da equipe se estendeu
de
13.02.92, e conforme consta do relatório nQ 4, em anexo, inclijju
-------o atendimento clinico no Diauarum e em todas as aldeias desde o
Tuiararé até o Capoto e Cachoeira, ao lado da vacinação de suscetiveis, atendimento de gestantes, registro de nascimentos
e
Óbitos e supervisão do trabalho dos monitores. Para o desloca menta na área foi de grande valia a barca MATA VIRGEM. Provocou
maior preocupação o aparecimento de vários casos de malária na
região do Diauarum, alguns assumindo maior gravidade face à re
sistência do plasmÓdio a vários medicamentos. No caso mais grave foi possivel proceder à transfusão imediata de sangue no Po~
to Diauarum, tendo como doadores o pai e um tio da criança com
malária. A seguir, ainda em estado comatoso, providenciou-se a
sua remoção para Brasilia. Tivemos a grata noticia, algumas semanas após, de saber de sua recuperação.
Outra situação preocupante, diz respeito à tuberculose na área, sendo mais critica a situação entre os 1ndios KrenAkarore. Um 1ndio dessa tribo, com tb pulmonar e sério compram~
timento do estado geral, foi levado para o Hospital São Paulo
para tratamento, viajando com a equipe que retornava à são Paulo. A situação exige a adoção de medidas mais enérgicas de corr
trole da tuberculose no PIX, principalmente na areado
Diauarum
e norte do PIX. A instalação de um aparelho de RX no PIX, possi
velmente no Diauarum, a ser cedido gratuitamente pela Philips
do ,Brasil, irá suprir uma lacuna em termos do diagnóstico radio
lógico. A partir de sua instalação espera-se implementar o controle da tuberculose na área.
A equipe de saúde foi substituida na segunda quinzena
de fevereiro por dois outros médicos da EPM e uma auxiliar de
enfermagem da Casa do Índio da FUNAI em São Paulo, após treinamento na EPM.
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Assim, durant~ quase todo o per1odo coberto por este
relatório (31.08.91 a 29.02.92) foi possivel contar no PIX com
------------------ª presença de médicos e enfermeiras ligados ao programa de saúde EPM-FMV-RFF, seja como integrantes de equipe de saúde ou de
grupos menores de duas a três pessoas.
Nos relatórios parciais, em anexo, há descrição mais
pormenorizada da situação de saúde no Parque. Em resumo,ppde~se,
afirmar que tem havido continuo esvaziamento nas ações de saúde
da FUNAI na área e a falta de maior envolvimento da Fundação N~
cional de Saúde do Ministério da Saúde. A precariedade da situ~
ção se faz notar tanto pela falta de recursos humanos e de medi
camentos como de apoio logistico, com sérios riscos para a saúde da população.
A situação,acima descrita, levou os 1ndios a organiza
rem uma reunião de lideranças das diferentes tribos do PIX, que
aconteceu no final do mês de janeiro no Posto Leonardo, para a
qual Dr. Baruzzi foi convidado. Houve forte cobrança, por parte
dos indios, de melhor assistência à saúde no Parque. Dada a ausência de representantes da FUNAI e da FNS essa cobrança recaiu
mais sobre o programa ~e saúde EPM-FMV-RFF.
Na ocasião foi esclarecido pelo Dr. Baruzzi,que o prQ
grama de saúde tem procurado manter pessoal na área de forma a
cobrir um maior número de dias, mas que evidentemente sem a pr~
tensão e a capacidade de suprir as falhas e omissões das duas
colocado
entidades governamentais citadas. Ao mesmo tempo foi
que os indios deyem se arregimentar para pressionar os Órgãos
governamentais responsáveis por ações de saúde na área e
pela
definição da politica de saúde nas comunidades indigenas. Foi,
também, ressaltada a necessidade de ser alcançada uma somatória
de esforços, envolvendo todas as entidades governamentais
ou
não-governamentais que atuam no PIX ou se propõem a atuar
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A conjugação de esforços e clara definição de propósitos e recur
sos são importantes para que possam ser enfrentadas as dificuldades decorrentes do processo de recessão econômica que o pa1s
vem sofrendo.
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