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Ofício nQ

IDES/DAS

Brasília, 21 de março de 1.995

Prezada Doutora.

Em relação ao relatório de viagem de novembro de 1994 à
área DENI, é com imenso pesar que constatamos a gravíssima situação de
saúde deste povo. No sentido de controlar os problemas mais prementes.
reverter o processo de depopulaç:ão e atender, à medida do possível, as
recomendações contidas no relatório, nos propomos a desenvolver um trabalho conjunto emergencial, principalmente, quanto aos seguintes itens:
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1. A FUNAI/ADR Manaus está contratando, via Convênio com
associações filantrópicas, 5 auxiliares de enfermagem. Pelo
menos um deles poderá ser lotado na área DENI;

2. Temos desenvolvido uma estratégia de controle da malária específica para áreas indígenas isoladas que tem se
mostrado altamente eficaz (protocolo em anexo). Esta estratégia está fundamentada no esgotamento do reservatório
humano do parasito através de inquéritos hemoscópicos periódicos, combate aos vetores através de termonebulização,
treinamento de pessoal e lotação de equipamentos e insumos na área, de forma a torná-la de auto-suficiente para
prevenir e controlar a doença. Propomos a implementação
deste modelo na área DENI à partir de abril;
3. Nos dispomos a prestar todo apoio necessário para que
técnicos do Hospital Cardoso Fontes de Manaus participem
da busca ativa de casos na viagem
a ser programada.
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A Senhora
Doutora Maria das Dores Monteiro
CIMI, Norte I
Rua Tapajós, 54
Centro. Caixa Postal 984
Manaus, CEP 69011-970
Amazonas
FAX 232.7 34'7
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Em síntese, é necessar10 que haja uma mobilização imediata
para a rec·.lperação da saúde do povo DENI. Para isto, propomos uma ação
conjunta e nos colocamos à disposição para o planejamento da mesma.
Atenciosamente,
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Rômulo César Sabóia Moura
Chefe do Departamento de Saúde

