
, ~ 

PERIODO DE_ 18/04/00 Lt\ 
05/05/00 

Dr.ª ANA LAURA KOSBY 

SEMSA/FOIRN 

1 

1 
i 
i 
1 
1 

\ 
l 
! 
l 

1 

-1 

1 
i 

1 
1 

~ , 
REGIAO ALTO UAUPES 

" - 
CONVENIO SEMSA/SSL 



... 
1 

*EQUIPE DE SAllDE. 
xpos reaiizaçâo de x iagem para rc::_!lÜO do .\ledio Luupesrque foge ao uueresse oeste 

relatorio l. . .\ equipe designada para cobertura da região do Alto L'aupes foi a seguinte: · 
1- Médio- Ana Laura dos Santos Kosby. 
2- T écnico em Enfermagem: Miguel 
3- Pratico. Eugênio Trindade. 

-.\ previsão para sarda foi dia l 8;04.100. sem dia fixo para rim da viagem. 

-DIRETRIZES . 

. As diremzes eram as seguintes: 

Realização de ~\ISO POPL"L. \CIO~\ .-\L. 
Realização de tratamento em massa com Albendazol e Mebendazol. 
Atendimento da demanda de consultas. 
Supervisão de AlS. 
Informação a respeito das diretrizes de trabalho da SSL na região. 

-ESTR.\ TÉG[.\ DE AÇÃO: 

Reunião com a comunidade e posterior visita domiciliar. 

DIÁRIO DE VTAGE'11. 

* 1 8/0-t-100 

Viagem de Yauareré até Assai. pernoite em Assai. 

* 19.104100 
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Realização de visita ·cion1iciliat na comunidade Étnico da assisténcia a Assai. 
vvaliação . Assai Comunidade de predornmio etnio kubeo. Apresenta unia população 

sem grandes deficites nutricionais. Farturas de peixe e variabilidade de trutas. -As habitações 
apresentam estado de conservação. ·· · 

Todas as visitas são acompanhadas pelo Agente de Saúde Gabriel Vi Gente e. o . 
catequista Manuel Vicente toda a comunidade e examinada. · · ··.-. 
f) Em relação ao AlS Gabriel . observa-se interesse deste pela atividade. Possui um 
lS-E\iSO atualizado, conhece os problemas de saúde da população. Não realizou nenhum curso do 
P.\CS. não sabe usar nenhuma medicação. mas.demonstra interesse em aprender. 

~ 1 
. Demais peculiaridades dos atendimentos vide fichas de ~tendimentó anexas. 
Após finalizar atendimento procedeu-se deslocamento para ,Querarí no intuito de 

realizar reunião · e atendimento nesta· comunidade. Não pode ser realizado pois a maioria da 
comunidade estava sob· efeito de caxiri. Agendo reunião com o catequista. pois o capitão estava 
embriagado, para dia 21/04/00 penodo da manhã. 

* 21/04/00 

Reunião com a comunidade no período da manhã. Sou informada que como é sexta 
feira santa. dia santo para a comunidade eminentemente católica e solicitado que a visita domiciliar 
seja adiada para Sábado 2:!/04/00. mesmo porque no período da tarde haverá "Via Sacra .. 

* 22/04/00 

Visitá domiciliar na comunidade. Dificil poisa população ainda esta recuperando-se do 
· · 'caxm. \:o penodo da tarde aumenta o rendimento do trabalho. 

1 • 

* 23/04/00 
.. Término da visita domiciliar em Querari . 

AVALIAÇÃO OUER.\RÍ: 

O atendimento em Querari foi com certeza um pouca prejudicado pelos feriados. Mas 
observa-se nesta comunidade peculiaridades que. pela propria proximidade ao pelotão. trânsito intenso 
de .colombianos.e presença de energia o que permite que a maioria das casas tenham aparelho de 
televisão. esta assuma características particulares em relação as outras comunidades do rio. 

· Consumo de bebida alcoolica industrializada é frequente. tanto pelos soldados do 
·. pelotão como pela população civil. . ..\ proximidade a Colômbia. bem como a influência da televisão 
incentiva o consumo de álcool. o que culmina em violência quase que invariavelmente. 



.xtendimenro em Yauareté ponta comunidade pequena com uma tanuliaque encontrava 
:-.i:! no iu-::tl por ocasião <la \ isita. realizo SE"\"SO e atendimento. Deslocamento para T.-\RA(T . .\. '.\ão 
foi possivel realizar o atendimento pois população estava sob deito de caxiri Agendamos atendimento 
í':i.ra =~ 0-1-. oo. posteriormente prosseguimos· ate Jutica . -\guardamos população chegar da roça. as 
l"fn)Oh::.- realizou-se reunião e agendou-se .nendimcnto para ~5. 0-1-- O•) no penado. da tarde. pois pela 
manhã atenderia Taracua Atendido taina .· prossigo atendimento de· Taina, comunidadepequena com 
O l tanulia que encontrava-se no local. 

"' 25/0--1-/00 

Reunião e atendimento em. Taracua . 

A VALL\Ç . .\O T.-\R.-\CUÁ: 
'"'Comunidade com 3 familias ú l agente indígena de saúde. ·. : . 

- População diminuiu nos últimos anos devido ao êxodo para Yauaretê por necessidade 
de escolarização. · _· 

AIS Getúlio não teve cursodo PACS não sabe usar nenhuma medicação. 
Tem SE:-iSO recente da população. f 
No período da tarde realizada visita domiciliar em Jutica. : 

A VALL\Ç.~O JlTTIC.-\: 

Cma das melhores comunidades da calha do Rio Alto Uaupés. Criação de gado, 
diversidade-para de frutos e alimentos. fartura de peixe. Reservatórios para acúmulo de água de chuva. 
Escola em má conservação. População sem muitas queixas.' 

. Em relação ao agente de saude Jaime Este realizou curso do P . ..\CS. este me 
mostra várias anotações porém. não detém nenhum conhecimento não sabe usar as medicações. O 
último SE~SO é. de l 996. Avaliaria ele como pouco interessado. Não visita .i comunidade 
-vizinhat Jacaré} a qual e responsável possui uma quantidade razoável de medicamentos ( Sulfa. AAS. 
Dipirona, \ 1ebendazol. Metronidazol. Plasilj acondicionados de forma desorganizada e alguns com 
prazo de validade vencido. Não usa as medicações pois não sabe. Refere que curso do PACS não foi 
suficiente para aprender a usar medicação . .. 

"26/04/00 

Deslocamentos .para Jacare. 
Jacaré está aguardando para atendimento. Chego pela manhã. realizo reunião e visita 

domiciliar. 



- . - 
Descida para Yauareté para transtcréncia de _pacientl! epiléptico 

Permaneço em Y auareté por orientação da Enf Simone pois apresento crise noo 
_ enxaqueca classica Enf Simone me medica e autoriza ,; partir para o restante da , iagem no proximo 
Jia_ 

Sou informada que ha surto de gripe em L;~ I...\Rl( . Agente de Saude J ose \laria de 
ltaiaçu me passa a informaçãoj. 

~:9/0-H>O 

Retorno para prosseguir atendimento em Caruru porem. na "subida" decido averiguar 
informações de Surto de gripe em Ul'vlARL - 

Realmente havia surto de gripe em L'\·IARL com algumas crianças- apresentando 
ausculta pulmonar alterada. Devido á proximidade geográfica de Yauaretê, a ·comunidade possuir 
motor e combusnvel. decido não transferir pacientes e orientar AIS em relaçãoa sinais de gravidade e 
proceder a "descida" à Yauaretê, caso seja necessário. - · - 

.-\ V.-\LI.-\C.lO Ul\:fARI: i 

! 
i 

- Comunidade um.pouco hostil. catequista exibe discurso e a respeito do atendimento da 
SSL· "Vocês da SSL zanham muito dinheiro e não fazem nada. Estão gar1hando desde Janeiro e só 
vem aqui para anotar n'7:,me enquanto as crianças morrem de gripe". A popu'lação esta pouco motivada 
para o atendimento . Apenas as familias com pacientes a serem atendidos mostravam-se mais solicitas .•. 

Realizo visita domiciliar em toda a comunidade . 
. Agente de.Saúde-realizou curso do PACS mas não sabe usar medicação alguma. Pede 

desculpas pelo catequista e diz '' A comunidade é assim mesmo. aqui está todo mundo brigando 
sempre." Refere dificuldade para trabalhar devido à rinchas na própria comunidade, 

-. :9i0-l 00 

Pernoito em Periquito. 
Reunião e atendimento pela manhã. 
Sem muitos problemas em periquito além da reclamação que o agente de saude de 

Caruru que é responsável pela comunidade não visita comunidade. Catequista é uma pessoa de 
influencia na comunidade. Realiza perguntas sobre salário da SSL e diretrizes da organização. 

, 30í0-+10U 

Reunião em Caruru. programado atendimento para lºfÕ5/00. 
Realizo avaliação AIS. 



- 

_, -._._ .. '; ;- ' ~ 

Reunião e atendimento em Ilha do Yandú. _ -; ... ·. ··-.· _. _ _ ._ 
Reclamação que agente de saúde não visita comunidade e que tem muita gente doente. 
Ao proceder a visita domiciliar· verifico que muitas mulheres foram para roça e 

deixaram pedido de medicamentos para dor e febre com os maridos. ·-·: ·,·;.•::;.:-;:.;:;:_,. ··' . ·_ . .. · -· 
:\ comunidade solicita muito remédio e reclamam muito de Caruru ter Auente é llha do 

- . . - 
Yandu não. . . ~ - _. .. ·:. --~. ·-~ -~ -·._ . . - i 

Realizo atendimento em massa com Albendazol e procedo visita domiciliar .. ·· .: . 
·' • • ·•<.•" }' • • . • 

Deslocamenro para Cuiubi às 13:00hs. ··. - ~; .. :'\_,:.:-.:~ ' _ 
Ao chezar em Cuiubí sou informada pelo capitão que há duas crianças que estão com 

alteração da coloração-da urina. vómitos e febre. . · · · :, ;;;~~:~-::·::·'.;._} .- · . · · · 
Ao examinar observo quadro clinico compatível com hepatite virai. . ·· . 
Neste interim ó agente de saude chega de Bacaba onde __ havia levado um paciente com 

ferimentos de .. terçado" para ser suturado. questionado se existe algum ôiitro caso que necessite 
avaliação este nega. · _ -:Í · 

Decido transferir pacientes com suspeita de hepatite. para Yauarete na tentativa de 
isolamento oro fecal e diagnóstico laboratoriais. . 

Marco reunião e atendimento em Cuiubí para 3/5 a tarde. . 
Pernoite em Yauaretê. 

. Encaminho paciente para o hospital da Inna Atina. onde sou informada que há exame 
de -orologia para hepatite pela própria Trma Atina: Deixo pacientes internados. 

., 

*03/05/,00 
Deslocamento para Cuiubi. ·------. ·· "\ .•.. 
Reunião e atendimento em Cuiubí. ::: 
Há atraso no início do atendimento em Cuiubi pois o professor Bosco está fazendo 

\iisita a comunidade. Espero fim da reunião com professor para iniciar atividade. 
Há 03 pacientes feridos de "terçado". 
Apenas O 1 foí levado a Bacaba para sutura e atendimento. Sou informada que o próprio 

agente estava envolvido no conflito e. devido aisto, ocultou-se uma paciente de 6 7 anos. avó do agente 
que foi ferida por este .. .\ paciente apresenta ferimento lacero contuso de aproximadamente 15cm no 
maior diâmetro, localizado na face dorsal do antebraço e não apresenta sinais de lesão tendinea ou 
nervosa. Apresenta sinais flogisticos e linfoadenomegalia homolateral. No momento da consulta 
apirética. 

Chamo o agente de saúde oriento curativo. Entro com Eritromicina 500mg v.o 12/12 e 
Bezentacil 1.200.000. Decido observar atê o outro dia. Mesmo porque o tempo esta pouco favorável 
para viagem. 

Programo visita para Bacaba para amanhã seguinte e reunião e atendimento em Santa 
Rosa. 
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... _;: : •.. "-" ~i''\ Bncai-a tuuo .. 1L'r~,.:-·n ... "! 1·~c-~~.('i,~ .. !\1 .uadrr ..:.~r~I 
\-, ui al.: Bacaou . .ntro cm -...intalP .:,.11~1 '-' Enr' . \l\ .iro. '"')nllet,:o instaracoes uo rosto da 

-., •,'1t~1:1 \i,·.1ro me .nrorrna ,;._te .uence -rstemnncamemeoomnacão Jc t.. 'uium e outras comunicades . ' .• . 
-r:1:-1k:rn.:i. porem de, ido J missão \ 1~eme na < olómbia as medidas de -aude do lado brasileiro esrão 
-,:,:de, reuuzrdas apenas a casos de emergências 

Solicua :-e posso .epor _meui(amem'--,~ usados nos :~.1c:emó ,le (~1iut11 l) dLH! 
:,,. »u amerue .uendo Deixo um .rauunento de ampicriiua. .mn-uulamarono nau esrerordes 

Parto para atendimento em 'Santa Rosa :: •.. , mesmo dia, 

S.-\\'T. \ ROS.-\. 

Chegada em Santa Rosa ás I O:OOshs. 
Ao chegarmos na comunidade esta encontra-se reunida pois na véspera havramos 

;~,tssado para avisar do atendimento. 
Realizo reunião e visita domiciliar . 
. Agente de Saude Felix tem um curso do PACS e interessado. usa medicações 

adequadamente. Toma condutas perante patologias. Apresenta-se bem informado em relação ao estado 
.íe saude da população. 

Realizo tratamento com Albendazol. procedo visita domiciliar . 
. Às 16: úOhs sigo para Yauaretê para pegar medicação anti hei rnintica pois não dispomos 

mais de comprimidos. 
Programa visita para ltaiaçu. 

'~ 05:05.'00 

Atendimento e visita domiciliar em ltaiaçú. 
Comunidade sem problemas de saude relevantes. 
:\IS Jose Maria apresenta caixa de medicamentos organizada. tem uma boa aceitação, 

pela comunidade. Usa corretamente as medicações. 
Realizado tratamento em massa com Albendazol. 

"'06/05/00 
"'07:'05:00 
* 08/05í00 

. '-ios últimos 03 dias a equipe ficou ociosa. a espera <lo combustível para proceder 
viagem de retomo a São Gabriel da Cachoeira. Como não havia previsão de chegar combustivel peço 
emprestado para Ten César Comandante do pelotão de Yauareté que gentilmente me empresta 50 
litros de combustível. 

•. Sou informada que há vaga para viagem em um búfalo da força aérea brasileira desço 
para S.G.C. :\~'l. 


