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I - TENHARIM 1 

Pamília L1nguÍsticaa Tupi-KewabÍb(XewahÍwa) - , ( ') Localizaçaoa • A.I. Igarape Preto Menicore 
• A. I. Sepot1 :(Rumei tá/Manicorê) 
• .&.I. Tenharim TraneamazÔnica(Humaitá, Manicoré,Auxili.! 

dora) 
• lelirão Grande do Marmelos ( Auxiliadora) 

])opulação1 1 n e A Ie.1 409 
Tota a • 

7G - Igarapé Preto 

299 - Transam.azônica(Marmeloe, CampinÍ e MafuÍ) 
34 - Estirão Grande 

, 
Saúdes Surtos frequentes de doenças respiratóriaa(gripe,bronquite, 

pneumonia) e doenças diarréicae(gastroenterites).Pr,tozoosES 
A , A 

e verminoses endemicas. Melaria endemica. Quadro generalizA 
do de subnutrição. Altos índices relativos de mortalidade' 
infantil. 

II - PARINTINTIN 

Família LinguÍsticas Tupi-KawalÚb(KewahÍwa) 

Localização1 • A.I.Nove de ~aneiro ( Humaitá) 
• A.I. Ipixuna ( Huma1tá) 
• A.I. Parintintin I (Auxiliadora) 

~ Populaçao1 

Total - aproximadamente 137 
66 - A.I.Nove de Janeiro 
23 - A.I. Ipixuna 

e o restante distribuídos nas seguintes localidadee1 
Rodovia Traneamazônica, Seringal Tree Casas, Tarumã, 
Restauração e cidades de Humaitá(AM) e Porto Velho(R~ 

Saúde 1 Surtos ocasionais de doenças respiratórias( gripe, broneo_ 
pneumonia). Surto recente de TB pu1monar, com l caso de TB 
ganglionar(Eecrofulose). Doenças diarréicas de origem para 
~itár1a.Utiliza9ão restrita de medicina nativa(naturopati~ 



III - TORÃ 

Familia Linguística I Kapalau-a 

Looeliza9ão1 A.I. Torá ( Humait&/Manicoré) 
( localidades Portaleza) 

Popu1ação 'Total na A.I1 25 
+ 3 familias fora da J.I., residentes no 

eixo HumaitEÍ,/Man.icoré(+- 19 pessoas) 
, ~ , 

Saúde: DSO ~oram verificados episodios doentios graves, com exce- 
9io de um caso de infecção renal e um. Óbito de mal SÚ.bito• 
não 1dentificado{l989). Comunidade fechada, e utilização' 
ampla de medicina nativa. 

IV - APURIN] DO MARMELOS 

!am!lia Lingu.Ístioa I Aruak* 
, 

A.I.Tora 
( localidade I Panorama) . . .. , 
Este srupo Apurina, residente na A.I.Tora, origi- 
nou-se de dois casais Apurinã trazidos pelo anti 
go s.P.I( Serviço de Proteoão ao :fndio) na d&ca 
da de 20. Não são falantes da língua materna. A' 
localização original doe grupos Apurinã é a Bacia 
doe rios Juruá e Puru.e (AM ). 

População t Totel na A.I. Torá t 31 
( não estão inclueoe regionais agregados a comunidade 

indígena) 

Localiza9ão t 

SaÚder Surtos frequentes de_~astroenterites. Verminoses e pro 
"" , - tozooees endemicas. ~canças respiratorias ( gripe, bron 
) -- , - copneumonia •. Dermatoses e in:fecçoes oftálmicas. Qua-• 

dro generaliza.do de subnutrição. 

V - PIRAHJ 

Familia Lingu.Ística e Mura 

Localização, A.I. Pirahã (Humaitá/Auxiliadora) 

Popu1ação1 
Total na .A.I. e aproximadamente 190 

distribuidos em vários grupos ao longo 
do rio Maici •. 

, , ~ Saude I SUrtos :frequentes de doenças ~1arre1cas,gaetroenterites. 
ProtoBooses ~ verminoses ·endêmicas. Dennatoses frequen-• 
tes. surtos maláricos ocasionais. Subnutrição sazonal • 



-~ 

Alto :índice relativo de mortalidde ~ant11.Prát1ca cultural 
de pa~elen;a e medio1na nativa. 

PONTESt 
- ~!oe IndÍgenae 4o Brasil ~5/a6 - OEDI/SP 
- Relat6r1oe de Equipe do Projeto Kawah{b- OPAN - Hwnaitá,19a9/90 

- ·Relatório do Encontro de Lideran~ss Ind!genas de RO - 
•organização Metareilá do Povo IndÍgene Su.ru! - Cacoal/R0-1990 

Observaoõua 

a) não foram 1nc1U.Ídoe no somatório populacional o na de não 
Úld1oe agragadoe às comunidadas indígenas. Wo caso dos T!, 
nharim, incluiu-se alguns indiv!duos Diaho1 que se agI'eg,g_ 
ram ao grupo, e no caso doa Torá, alguns descendentes dos 
extintos llatanawi que se agregaram aos mesmos. 

b) A eitua9ão de saúdo bucal/dentária de praticamente todas• 
as comunidades é bastante precária, com exceção talvez ' 
dos Pirehã, cujo limitado consumo de alimentos da origem 
extezna provavelmente contribua para a manutenção de sua , ~ 
saude dentaria. 

(Quadro elaborado pela Equipe do Projeto Kawah!b/OPAN a partir de eoli 
oita9ão da Funaação Projeto Rondon-Humaitá - Hum.aitá, agosto de 1990.) 
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