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Senhor Secretário, 

Em atenç~o ao conteúdo do FAX enviado a esta Fundaç~o 
em 1/09/94, referente às informaçtles e demandas da COIAB e CIVAJA 
sobre a epid~mia de malária no Vale do Javari~ estamos encaminhando a 
v.sª, em anexo, a avaliaç~o feita pelo Departamento de Saúde desta 
Fundaç~o, a respeito da matéria em quest~Oc 

Atenciosamente, 
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Dniarte N~re de Madeiro 
Pr;esidente 
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A Sua Senhoria o Senhor 
Márcio Santilli 
Secretário Executivo do 
Núcleo de Direitos Indígenas 
N E S T A 
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DEPARTAMENTO DE SADDE 

AVALIAÇAO DA EPIDEMIA DE MALARIA 
NAS AREAS INDIGENAS DO ALTO JAVARI 

"· 
é:, realmente, um fato extremamente lamentável a c:onsta 

taç~o, em curto espaço de tempo, da c;>corr~ncia de um gr-ande número de 
óbitos por malária falciparum nas áreas indígenas do Vale do Javari, 
no Estado do Amazonas. Principalmente, considerando-se que, hoje, esta 
doença é fácil e rapidamente curável com dose única de me'floquina. 
Reconhece-se que ocorreram 16 óbitos por malé.r-ia nesta área de maio a 
ages to deste ano, o que cor-responde à morte de, aproximadamente, 1'l. da 
p opu Laç ão indígena da área em 3 meses, acometendo as etnias Marubo, 
Matsés e Kanamar-i das aldeias Curuç:á, Maronal, Lameir~o e S~o Luiz. 

A situaç~o da malária c:omeç:ou a agr-avar-se no Vale de 
Java.ri a partir do segundo semestre de 1993, quando foram notificados 
5 óbitos por- doença ictérica aguda e suspeitava-se de hepatite. A in 
vestigac;~o epidemiológica realizada pelo Centt"'o Nacional de Epidemio 
logia (CENEPI) demonstrou que os óbitos eram decorrentes de malária. 
Até ent~o, registrava-se nesta área a ocorrfncia apenas de malária 
vivax e a situaç2'o era relativamente controlada. Com a introduç=ao e 
dispers:.o do P. falciparum, o quadro agravou-se rápida e progressiva 
mente, apesar dos esforços dispendidos visando controlá-la. Os fatores 
determinantes deste quadro envolvem queste:ies sócio-epidemiológicas, 
g e og r á ficas, in s ti tu cio na is, t ec n ic: o-meto do 1 óg íc: as e po lit ic o-f ína n 
ceir as. 

Dentre as questC,es sócio-epidemiológicas ressalta-se o 
grande deter-ioramento do controle da malária em todo o estado do Ama 
zonas nos últimos 5 anos. Com o agr-avamento da situaç:~o em todo o Es 
tado, aumentou a incid~ncia da malária nas áreas indígenas. Nas áreas 
indígenas do Vale do Java.ri, os madeireir-os r-epresentam os principais 
agentes disseminadores da doença. 

Chama a atenç~o ainda o fato de que a situaç:tio da malá 
ria agr-ava-se também no Alto SolimeJes. Nos úl times 5 anos, a malária. 
estava sob c:ontr-ole nos 6 municípios desta r-egi!io, a inc:id~ncia era 
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baixa e restringia-se a casos isolados de malária vívax em Santo Anto 
nio do Içá e S~o Paulo de Olivença. A partir de maio deste ano, passou 
a registrar-se um aumento súbito do número de casos em Tabatinga e 
Benjamin Constant, com a presença do P. falciparum, acometendo, predo 
minantemente, a popul açao indígena Tikuna, onde já foram registrados 3 
óbitos. A tendªncia é de que, se nada for feito, ocorra uma epidemia 
de proporçeJes muito maiores na área Tikuna, principalmente, se consi 
derarmos que a populaçlio da' área é de 22 mil índios e existem condi 
çtles ambientais semelhantes às do Vale do Java.ri. 

As car-acterísticas geográficas da área também contribu 
íram em muito para que o quadro da malária atingisse as pr-oporçeJes 

'4 
atuais. As populaçe!es indígenas do Vale do 'Java.ri estll:o dispersas numa 
área de 8 milht'Jes de hectares numa regi~o de difícil acesso. As via 
gens de rotina para o controle da malária por via fluvial levam mais 
de 40 dias e, na época da estiagem, que é a época de maior incidência 
de malária, muitos rios n~o s~o navegáveis, sendo o acesso para muitas 
aldeias exclusivamente aéreo, por helicópter-o, dada a inexistªncia de 
pistas de pouso. Estes fatores geogr-áfic:os tornam difíceis, demoradas 
e onerosas as campanhas de controle. 

As qu e s t õ e a institucionais também dificultam o desen 
volvimento adequado das açeles. O controle de endemias, tradicionalmen 
te, era atribuiç~o da extinta SUGAM, atualmente FNS. Desde a extinç~o 
da SUCAM, o Pr-ograma de Malária vem sofrendo uma deterioraç~o progres 
siva em toda Amaiênia, com cortes de verbas e de pessoal, impossibili 
dade de contrataç~o e per-da da agilidade e flexibilidade administr-ati 
va que existia. A FUNAI, que está mais próxima dos índios e que pode 
ria manter pessoal nas aldeias, está desaparelhada para contribuir nas 
ac;e:les de controle da malária, pois, desde que o Decreto 023 passou 
para a FNS a a.tribuiç~o de prestar assístªncia à saúde do índio, já 
n~o houve orçamento para a saúde na FUNAI. 

Vár-ias questeJes técnicas e me.todológicas também retar 
daram a adoç~o de medidas eficazes para contr-olar a situaç~o. Des~e o 
início da epidemia, em 1993, o DSY /AM vem pressionando o Programa de 
Malár- ia a efetuar viagens mais freqüentes à regi~o e, em 1994, foram 
realizados as 2 ciclos de borrifaç~o intr-adomiciliar . com cobertura 
atingindo 97"1. dos domicílios da área, além de mais 3 viagens para bus 
ca ativa e tratamento de casos. Entretanto, nada disso surtiu efeito. 
Acontece que, tem-se demonstrado, recentemente, que nas habitaç~es 
indígenas tr-adicionais da Amazônia, predomina a transmiss~o peridomi 
ciliar e, por isto, de nada adianta bar-rifar o íntradomicílio. Nestas 
circunstâncias, a nebulizaç~o espacial per-idomiciliar- é o método mais 
indicado. Outr-a falha metodológica foi a adoç~o do quinino para tr-ata 
mento da malár-ia falcipar-um. Além de ser uma droga com muitos efeitos 
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colaterais, que tem que ser administrada 3 vezes ao dia por, .no 
mo, 7 dias, está amplamente demonstrado que a resist"ênc:ia do P. 
par-um ao quinino é da ordem de 50%. Dever-ia ter sido adotada a 
quina desde o in.í.cio. 

m.í.ni 
falci 
meflo- 

Finalmente, os fatores polític:o-f inanc:eiras cantr ibuem 
muito para este tipo de oc:or-r"ência. A aus'E?ncia de orçamento para saúde 
na FUNAI, os cortes or-çament.!rios da FNS e a situaç~o crônica de falta 
de recur'sos financeir-os s~o altamente prejudiciais, pois impedem a 
r-e a l íz aç âo das açeles preventivas, que s~o as mais eficientes e menos 
onerosas. Com isto, só se consegue realizar operaçe,es emergenciais com 
a Líbe r a ç ào de recursos suplementares. Ger.almente, isto acontece 
quando a situaç~o já atingiu níveis alarmantes e, muitas vezes, após a 
ocorré'ncia de óbitos. Infelizmente, esta é uma realidade atual da saú 
de pública brasileira que inc:lui a saúde indígena. 

Devido à interaç~o de todos estes fatores, a situaç~o 
a tingiu o nível em que se encontra. Embora tardiamente, est~o sendo 
implementadas medidas emergenc1ais de controle que garantir~o uma r-e 
gress~o do quadro. Está sendo realizada uma oper-aç~o conjunta entre a 
FNS e FUNAI que consiste na realizaç~o de 2 ciclos de termonebulizaç:?io 
em todas as aldeias afetadas associada à busca ativa e tratamento r a-: 
dical de todos os infectados, incluindo a meflaquina para tratamento 
da malár-ia falciparum e deixando a droga nos postos indígenas para 
tratamento de novos casos que surgirem. Esta operaç~o tem a duraç~o 
prevista de 3 semanas e envolve 8 equipes compostas por 1 microscopis 
ta e 1 nebulizador cada, que per-manec:er-:to 15 dias em cada aldeia c:om 
ba tendo os vetores e tratando os doentes. Iniciou-se na dia 14/09 e 
terminará em 4/1121. Contempla 114 horas de vôo de helicóptero e um avi 
:fo Bandeirante, além de recursos financeiros da ordem de R$ 5121.12100,00 
para custeio das açOes. 

Realizada como previsto, seguramente, esta oper-aç~o 
conseguirá conter a progress~o da atual epidemia, e seu efeito deve 
perdurar por alguns meses. Entretanto, para que n~o haja recrudesci 
mento, é necessário manter a vigilância epidemiológica, termonebul-iza 
dores e inseticida na área e realizar novas viagens de reavaliac;~o. Os 
recursos materiais, humanos e financeiros para esta continuidade das 
açe:Jes ainda n~o est~o assegurados. Da nossa parte, n~o mediremos es 
forços no sentido de viabilizá-la junto à FNS e outras instâncias res 
saltando-se que será bem-vindo todo apoio que se puder obter no senti 
do de somar esfor-ços para evitar que fatos t~o graves e indefensáveis 
venham a se r-epetir nesta ou em outras ár-ea.s indígenas. 
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CtSAR SABÔIA MOURA 

Chefe do Departamento 
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E,un.o. Sr. 
Dr. Dinw Nobre de Madeiro 
Presidente d., 1;w1d.-tção Nacional do Ílld.io 
Fax: 226--8782 
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P:isso h rolos de V. E.tela. o infonne urgente d1!. COIAB o do CIV ATA 
sobre a grave silua~Jo de Sdúdc ex.1$tcntc na região do Afto Solüuõcs (AM), no Vale do 
J:mui, 011do· a popufaç3o d,1s cidades d~ Atnfaia do Norlc e Dcuja.wirt Constant, ribeirinhos 
e índios çstão sofrendo o force impacto de u.ma cpidertlil de J11.a]ária. 

Pcdimoll' à V. Excia. esforços Uf2énte& para. en.frcntat a ptcscntc situnçlo, 
que já causou a morte de pelo menos 19 lndio.,, além de outros não índios afetados. ----------- 

P,dirnos, ainda. que V, facla, contate e ínfonnc à COIAB sobre as 
providências que serão toiltadas. 

~ ~o.v-V2~· 
., Márâ Santílli 
Secretâri E;(r;culivo 

Gralos pela atenção1 

SH!S Ql 11 Bloco K Sobreloja 65 
Fone:'248-T43~/i48-S•Ílt fax: 248-0420 
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