
Situação de SaÚde 
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dos povos Pacaas Novos(Wari,,Macurap,Kanoe,Jabuti, ·-
Wa jurú,Aroá,Oro Win ••• da ADR de Guajará Mirim(RO) 

Ao lado de um crescimento popul acional importante,superior à média 

nacional,se observa uma fort.~ morbidade . 
As principais doenças encontradas,malária,tuberculose,hepatite, 

infeções respirotÓrias,diarréia,verminoses,dermatoses(doenças da pele) e 
reumat ismos são diagnosticadas e tratadas a nÍvel primário(na aldeia) e 
segundário (em G. Mirim) . por auxiliares de enfermagem,moni-
tores indÍgenas de saÚde e médicos que a tuam nos postos indÍgenas e na Casa 
do Indio .A maioria das auxiliares de enfermagem em campo· e os 2 médicos são 

contratados no programa do Planafloro • 
. ~,endêmica em 6 dos 10 postos indÍgenas da ADR de G. Mirim, 

está aumentando.Nestes 6 referidos postos que somam 1350 pessoas,a incidência 
de malária em 1994 é de 1000casos por 1000 hab.(seja uma média de 1 caso/bab/ru 
No mês de março deste ano( 1995) uma epidemia atingiu 50% da população do 
PIN Santo André(256 hab . ).De 01 a 09 de 1995,a malária foi responsável por 
3 Óbitms,o que tinha occorido em 3 anos(de 1991 a 1993). 
As medida ~~ preventivas da F.N.S. (borrifação,termonebulização)-& -os ~iQ5Ageti
e os pr o.e.-o.e es-e&m-t-Fa-tamo n-t e s ;n.normet-i-z ad o 3'!:.-p.e:l.o.s;;;.a.ux:i:-l·iarebd.~.en.t:ePma.g em ·· e;.e s 
-~~ saudo=indis~~8=Qev4àem&B~~ ~~~des não estão controlando a 
situação . 
A capacitação de um monitor indÍgena pela FNS para o diagnÓstico laboratorial 
de malária ajuda muito no diagnÓs tico precoce com tratamento adequado.Essa 
experiência positiva deve ser multiplicada,como também vai . ser iniciada a 
formação de monitores indÍgenas para borrifação e termonebulização. 

A tuberculose atingiu a maior parte da população indÍgeha nos anos 
, 

pos contato .Devido a um tratamento tardio e provavelmente mal seguido,a 
tuberculose pulmonar deixou sequel as que1 associada~ à frequente inalação de 
fumaç a1 provocam problemas respiratÓrios que podem levar ao Óbito por insufi
ciencia respiratória .Assim,dos Óbitos regist~ados na população adulta de 
mais de 30 anos,a metade provém da tuberculose • r 

A tuberculose continua endêmica com 24 casos registados em 1994,inaidência 
de 1,1/10.000bab . Uma melhor nutrição seria o mais important e para diminuir 
essa incidência.Porém,o aumento do consumo da farinha de mandioca no lugar 
do milho tradicional e a escassez cada vez maior de peixe e de caça não são 
animadores. 

A Hepatite B apareceu no posto Deolinda(65 bab.)em agosto de 1994 
de forma sÚper endêmica tatingindo 4 famílias parentes e vizinbas,com um 
modo de transmissão não identificado.~ 15 casos de hepatite, a hepatite B 

· foi confirmada em 9 casos.Duas pessoas (mãe e filho) fÓram a Óbito e em 5 
pessoas a hepatite se tornou crônica com o risco de desenvolver uma cirrose 
no fut~ro.A popul ação desse posto como de 2 postos vizinhos foi vacinada no 
inicio da epidemia contra a hepatite B. -v 

5~ 
-'-A~s~i~n~f;;_e;;..c~ç..;;.Õ~e~s--=r:..;e::..;;s:...~p~;..;l.;;:.;. r=-::;.a-=.t..::Ó.=.r..::i:.:a:..;;;.s sã o f requentes e a p · . r i me ira causa de 

mortalidade infantil e neo natal.Em 1995,2 Óbitos em recém nascidos(15 e 20 
dias de vida). 



A diarr~ia atinge primcipalmente ~s crianças menores de 5 anos. 

No mis de agosto ocorreu uma epidemia de diarr~ia em v~rios postos(40 casos 
I'" 

no PIN Lage com 01 Óbito)devido ás condições precarias de abas·tecimento 
d'água. 

As doenças da pele como ~icose,sarna,piodermite(perebas) e abscesso 
são muito encontradas .No Pin r~age ,no mês de aJ?ril ocorreu uma epi-
demia de pioderrnite(perebas)que se complicou com glomerulonefrite(afecção 
dos rins)~m. 12 casos 

Os reumatismos e as dores no tórax são queixas frequentes.Elas estão 
relacionadas à cargas excessivas de produtos e lenha,devido à crescente 
distância das roças em relação ao posto,e à grande produçãp de farinha de 
mandioca para a venda e aquisição de mercadorias. 

· · Urna .~_pidemia de .. ~ubéola se alastrou nos postos ind:f.genas a partir de 
outobro de 1994.0 primeiro caso apareceu no PIN Rio Negro Ocaio quando um 
Índio voltou de G. Hirim contaminado.Devido às visitas entre parentes de 
postos diferentes,a doença se espalhou.A rubéola provocou varies abortos em 
grávidas e um caso,por enquanto,de malformação congênita(um menino nasceu 
sem antebraço direito).Os Órgões competentes,avisados por telefone em 
novembro e por fax em janeiro,resolveram mandar uma equipe do Instituto 
Evandro Chagas de Belém em março.A epidemia de rubéola foi confirmada (sic) 
mas a vacina não foi liberada. 

As viagens de vacinação constituem uma prioridade no planejamento da 
equipe de saÚde da Funai.Há mais de 10 anos que a população indÍgena recebe 
uma boa cobertura vacinal(95%). 

Todos os postos de acesso fluvial tem uma voadeira (3 vém do Planaflo:!JI
ro)para os casos emergenciais.Mais na época da seca no rio Pacaas Novos s5 
se anda com motor rabeta,podendo levar 5 dias de viagem do posto mais 
distante • ." É o tempo que levou um doente baleado na perna para chegar em 
Guajará Hirim • Da mesma Lorma,uma criança com ma~ária resistente ao quinino 4 

Qs monitores indÍgenas de saÚde,em formação a partir de 1991,passaram 
a substituir as auxiliares de enfermagem durante as suas ausências.Em 1993 
alguns se tornaram os Únicos atendentes em seus respectivos postos.Começa
ram a ser remunerados(para 6 den·tre eles) quando foram contratados pelo PACS 
(Programa de Agentes Gomuni·tários de SaÚde) ,quando. passaram também a exer-

' cer um trabalho preventivo,com visitas regulares ás casas do posto e reali-
zação de palestras.Visitas regulares aos postos(pelo Dr. Gil) e cursos 
anuais de reciclagem completam a sua formação.Em todos os postos uma nova 
leva está acompanhando diariamente o atendimento na farmácia do posto e 
espera com ansiedade o primeiro curso de formação que deverá ocorrer em 
novembro deste ano. 

Qs monitores costumam ser respeitados pela comunidade, e a medicina 
ocidental é quase sempre concebida como mantendo uma relação de complemen
taridade com a tradicional.Desse modo,os doentes procuram tanto os auxilia
res ou os monitores quanto os seus !2_a.;és. Os Últimos são ainda mais solicita
dos nos casos de doenças de cura diflcil ou lenta,esp-ecialmente quando as 
vitimas são crianças. 

No Conselho Local de SaÚde indÍBena que vai ser implantado,os monito-
res são indicados como representantes de suas comunidades. 
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C:ENGO JlOPtJL i\C J ONJ\L DOS POVOS INIHG ENJ\S 

DA ADB DA FUNAI DE GUAJAHA MIRU~ 

PIN POPULAÇÃO (07/95) 

1. RI BEIRA0 ••••••••••• 182 

2 . J,AG E ••••••••••••• • • 272 

3 . SÃO LUI Z ••.•.•••• • . 52 

' I.FI.IO NEGHO OCAIA •• • • • 37'~ 

5. SANTO ANORt •••••.•• 256 

6 . JlAC J\AS NOVOS ..... .. 2 1'-~ 

'( • I J E:.O L I H D J\ • • • • • • • • • • • 6 5 

8 . f;O'l.' SR l O •••••••••• • • 2 'W 

9 . SAGAHANA ••••••••••• 2 1 5 

10 . GUA PORt •••.••• • •• • • 356 

'l'O'l'AI, ••••••• ••• • 2226 / 
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