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Dr. Wagner Mendonça · 
Posto Leonardo Villas Bôas 
Parque Nacional do Xingu 

Prezado Dr. Wagner: 

Enviei-lhe uma carta, datada de 3,9.80, dando-lhe 

notícias do trabalho realizado em julho, quando eu estive com uma 

equipe no Posto Leonardo, e, também, do plano de atividades que ia 

ser desenvolvido no Diauarum, na primeira quinzena de setembro por 

uma outra equipe da EPM. Acredito que que essa carta chegou às suas 

mãos, deixada por essa equipe no Parque. Por outro lado, entreguei 

uma cópia ao Presidente da FUNAI quando ele esteve aqui em São Paulo. 

Ele ia, a seguir, para o Posto Leonardo e ficou de entregar a carta 

pessoalmente a você. Junto seguiu uma lista de Índios que deveriam 

vir para São Paulo para internação hospitalar. Até o momento essa so 

licitação não foi atendida na totalidade. 

Para alcançarmos a integração desejada, na 
~ 
area 

da saúde, seria necessário que mantivessemos uma constante troca 

informações. A existência de uma comunicação semanal, pela FAB, 

tre o Parque e São Paulo facilitaria essa correspondência. 

en- 

A palestra que realizei em Brasília, na série de 

seminários organizada pela FUNAI, parece-me que teve boa acolhida.No 

entanto, ê necessário que esse bom relacionamento não ficasse apenas 

a nível central, mas fosse igualmente estendido a nível local, com 

todos os integrantes da equipe de saúde que trabalha no Parque. ln 

felizmente não pudemos ter o diálogo que eu previa para julho, du 

rante minha presença no Leonardo; naquela ocasião você precisou aco~ 

panhar um paciente até Brasília. Você como chefe da equie de Saúde 

da FUNAI, no Parque, cabe a responsabilidade de conseguir condições 

satisfatórias de trabalho para os integrantes da mesma e de propor - 

cionar a cada um a sensação de segurança necessária para o bom dese~ 

penho de suas tarefas. Renovamos a manifestação de nosso interesse 

em colaborar com você e os demais membros da equipe. Pela primeira 

vez a FUNAI conseguiu lotar no Parque pessoal de Saúde em número ra- 
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zoâvel para o atendimento da população. Falta, talvez, dar maior au 

tonomia e dinamismo a essa equipe, estabelecendo inclusive a pi râmi 

de hierarquica e definindo as tarefas e responsabilidades de cada um. 

Sequem notícias dos pacientes que estão em São 
Paulo para tratamento: 

l - Ribina (chefe Juruna) retenção urinâria, por estenose uretral. 

Indicação cirúrgica. 

2 - Diavarap (Caiabi) adulto, sexo masculino. Processo pleural D, o 

exame de escarro e de líquido pleural foram negativos para Bk. A 

biopsia de pleura não foi elucidativa. Orientação: tratamento es 

pecífico para Tb. 

3 - Kinhoé - adolescente Coicuro, sexo masculino. Polineuropatia pe 

riférica, possivelmente de etiologia tóxica. Teve alta hospita - 

lar, melhorado, deverá permanecer em São Paulo para fisioterapia. 

4 - Oropicarã (Suiã) menino. Fimose, submetido ã cirurgia. 

5 - Tamaman (Juruna): o diagnóstico hispatológico foi de hemangioma. 
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Aguardamos a vinda de: 

1 - Parin, menino Juruna filho de Tauaxi, com 11 anos de idade,po.!:. 

tador de criptoquidia persistente ã esquerda (solicitada a vin 

da em 23-4-80). 

li - Lia-Catô, mulher Caiabi, portador de quelÕide de etiologia mj 

côtica (blastomicose queloideana), com indicação cirúrgica (s~ 

licitado em 23-4-80). 

li 1 - Caioup, mulher Caiabi, esposa de Massi, com a mesma patologia 

e indicação (solicitado em 23-4-80). 
IV - Paâm, jovem Caiabi, com a mesma patologia e indicação. 

V - Uluti, irmão de Narro, morando na aldeia Matipu; portador de 

tumoração óssea no membro inferior (solicitado em julho e setem 

bro de 1980). 

VI - fndio da aldeia Matipu, portador de hernia inguino-escrotal vo 

lumosa (solicitado em julho e setembro de 1980. 

Espero receber em breve suas notícias, do colega, 

Dr. Roberto G. Baruzzi 
Professor Titular 
Departamento de Medicina Preventiva 
Escola Paulista de Medicina 
Rua Botucatú, 720 
04023 - São Paulo - SP - BRASIL 


