
RELA.'IDRIO DE VIAGEM DA EYJ{JIPE EFM AO PIX 

f-jSTJTUTO-SOC~TM. 
Dali I 1 __ 
Coa. ó fJ)ÇPÇP Jq =: 

Destino: PI DIAtlAR™ 
DATA: 10 à 19/01/91 
EQUIPE: DR.ROBERTO G. BARUZZI 

DR.RENA'ID SPINDEL 
DR.RAMIRO ANTHERO DE AZEVEOO 

DR. PAUID EDUARIX> .MESQUITA 

ENF. SEIMA C • .FERREIRA 

ENF. MARINA MACHAOO 

AC. HELENA DIAS MEZIARO 

ÃREA DE ATUAÇÃO: As atividades da equipe concentram-se na região de abrangência 

dos Pis Diauarum e Capoto, atendendo-se as seguintes aldeias: 

- Tuiararé 

- Suiá 

- Juruna 

- Capivara 

- Acussin 

- Coni 

- Cururú 

- Kren-Akrore 

- Cachoeira 

- Capoto 

OBJETIVOS 

Levantamento das condições de saúde da fXJpulação, registro de nascilrentos 

e óbitos, avaliação clínica das gestantes, vacinação dos susceptíveis com e~ 

querna básico (BCG, DPI', Sabin, Sarampo e 'IT), atendinento das intercorrências clí 

nicas em acompanhamento e identificação de novos casos a serem encaminhados f)=ra 

investigação especializada e/ou tratamento. 

LEVANTAMEN'ID DAS CONDiçíjES DE SAÜDE 

Utilizando-se o fichário médico organizado para o trabalho de campo, e=e 

tua-se a identificação de cada indivíduo da comunidade e interrogatório sob~e 

o estado de saúde, procedendo-se ao exame clínico quando há alguma. queixa ou si 

nal de comprorretirnento de seu estado geral. 



CADASTRAMEN'IO MtDICX) 

As alterações cadastrais efetuadas encontram-se na tabela 1. 

Tabela 1 - Levantarrento de nascirrentos e óbitos por tribo, Parque Inaígena 
do Xingu - Janeiro de 1991 

NASCIMEN'IOS (>BITOS 

caiabi 06 

Suiá 04 

Juruna 05 

Kren-Akrore 04 

Beiço de Pau 

Metuktire 06 

... ro.rAL 25 

01 

02 

03 

REGISTRO DAS GESTANTES 

O núrrEro de gestantes e doses de vacina anti-tetânicas (VAT) aplicadas, 
-por tribo, encontram-se na tabela 2. 

Tabela 2 - Ge~tantes e VAT, por tribo, Parque Indígena do Xingu, Janeiro/91 

GESTANTES 

caiabi 08 

suiá 02 
Juruna 02 

Kren-Akrore 04 

Beiço de Pau 

Metuktire 01 

'1'000, 17 

VAT 

06 

01 

02 

03 

12 

OBS: A VAT é aplicada a partir do SQ mês de gestação. 



,, ' 

VACINAÇÃO 

As vacinas administradas encontram-se na tabela 3 

Tabela 3 - Quadro geral das vacinas aplicadas segundo o tipo, p:::>r tri..l:x), Parque 

Indígena do Xingu, Janeiro/91 

Sabin DPI'(TrÍplice) SARAMPO BCG 

caiabi 44 44 18 10 

suiá 17 16 03 07 

Juruna 21 23 09 06 

Kren-Akrore 21 28 10 07 

Beiço de Pau 02 02 01 

Metuktire 12 ~ 11 09 03 
• 

'IOTAL 117 124 50 33 

VAT (Gestantes) 

06 

01 

02 

03 

12 

OBS: Por falta de transporte não foi possível atingir a aldeia do capoto e proce 

der a vacinação. O deslocairento dos índios das aldeias para o Posto Diauarum., 
- - 

aguardando a visita do Presidente da República, prejudicou a cobertura vacina!, 

que deverá ser complerrentada na próxima ida da equipe de vacinação, em julho. 

Pacientes que necessitam rerroção para Brasília ou São Paulo para elucidação dia.si 

nóstica e/ou tratamento. 

(1178) Adirrá Juruna, sexo ma.se., 31 anos - Avaliação neurológica (sequela decor 

rente de ernpiema cerebral com intervenção cirúrgica) - Hospital são Paulo 

(1341) Gaitenti Suiá, sexo fem., 21 anos, esposa de Tempti - Quelóide de ombro 

E, sugerido biópsia para avaliação de rerroçâo cirúrgica - Hospital São Paulo 

(1242} Gain-hi Suiá, sexo fem., 42 anos, esposa de Peti. 

Retorno para controle de tratarrento ginecológico - Hospital são Paulo 

(1001) CUnha-iup Caiabi, sexo fem., 56 anos, esp:,sa de Camintaí, atendirrento gi 

necológico urgente. 

(1071) carú Caiabi, sexo fem., 66 anos, esposa de Prepori; liporna volurroso em axi 

la D, com indicação cirúrgica 

(793} Ctlnharaité (Ruvecatú) Caiabi, sexo fem., 31 anos, esposa de Djavariú, nóa.u 

lo cutâneo no braço, com indicação cirúrgica - Hospital são Paulo 

(1075) Iupooi caiabi,sexo fem., 46 anos, esEXJsa de Arupá, Nódulo isolado em coto 

velo E 2 x 2cm, indicada rerroção cirúrgica; indicação para exame ginecológico 

Hospital São Paulo 

(1014) Paân caiabi, sexo ma.se., 35 anos, Nódulo no braço E e nádega, indicada rerro 

ção cirúrgica para impedir a disseminação do processo - Hospital são Paulo 

(1216) Reacatuí Caiabi, sexo fem., 33 anos, esposa de Paiê, Algia pélvica crônica, 

indicado exame clínico-ginecológico. 



(2039) Ireô Metuktire, sexo ma.se., filho de Urreiti, investigar tuberculose 

(2052) Cirenhani Caiabi, sexo ma.se., 14 anos, filho de Copeanin, retirada cirúr 

gica de corpo estranho em dorso do pé, pró:xilro à articulação do tornozelo 

(2186) Kuráp Kaiabi, sexo ma.se., 12 anos, filho de Copeanin, nódulo supra testi 

cular, indicação cirúrgica? 

(1719) Caepan Caiabi, sexo fem., 6 anos, 'fillio de Passiubá, sopro sistólico, fo 

co tricúspide irradiado, para elucidação diagnóstica. 

(2170) Iacuti Suiá, sexo ma.se., 15 anos, filho de Urandó, testículo D retrátil, 

indicada correção cirúrgica. 

COm - a saída da equipe da EPM, a enfer:rreira Selma e. Ferreira perna 

neceu por mais 6 dias, deslocando-se para o PI Leonardo. Prestou atendi.nento nes 

se Posto e na Aldeia Iaualapi"ti, onde havia alguns casos de gastro-enterite, sem 

maiores complicações. Durante esse período foi encaminhada a Brasília a paciente 

Cafurrá Coicuro, com suspeita de tuberculose pulrronar. Não foi possível visitar 

outras aldeias devido a falta de combustível no Posto. 

Durante os meses de janeiro e fevereiro permaneceu no PIX a enfer:rreira 

Marina Machado, da EPM, que atendeu a área do Posto Diauarum, estendendo sua 

atuação até às aldeias Metuktire do Capoto e Cachoeira e aos índios Kren-Akrore. 

Segue em anexo, relatório da equipe odontológica formada pelas Dras. 

Débora Rigonato, Agda Maria Detogni, Vera APª dos Santos Alves e Tereza de Marco, 

que foram para o PI.X junto com a equipe rrédica e por várias semanas prestaram 

atendinento à população. 



REIA'IDRIO DE VIAf»1 N) PI DIAUARIJM 

Enferneira: Sel.rra C. Ferreira 
Data: 21/02 à 09/03 '9 { 

Quando cheguei ao PI Diauarum,havia 18 casos de malária em tratarrento, 

sendo 16 causados por P.Vivax e 2 causados por P.Falciparum. 

O avião que rre levou até o PIX renoveu 2 pacientes, em mal estado ge 

ral, can Malária Falciparum. No rresrro dia, chegou ao Posto a paciente 'Te.rap 

Kaiabi, sexo fem., aproximadarrente 30 anos, proveniente da Aldeia Capivara, com 

história de febre há 2 dias,, 1 episódio de võmi to e dor na nuca sem rigidez. En 

contrava-se com T = 40QC, inconsciente. Evoluiu para o óbito assim que foi colo 
I 

cada na enfermaria. Lâmina para pesquisa de malária negativa, tendo sido esse 

diagnóstico confinrado pela SUCAM. Segundo a família, a referida paciente havia 

apanhado nnrito e levado uma "paulada" na nuca, sendo esta a causa da rmrte , 2.SSO 

ciada a outros fatores espirituais que a paciente vinll.c: relatando enquanto e~ta 

va consciente. 

Durante minha pennanência, detectarros 6 casos novos de malária, sem 

• _maiores carplicações. No mais, os atendirrentos de sempre, rJAS, GECA, ferineitos, 

·-- sutureé'-., escabiose, piodennite, etc, todos can roa evolução. 

- · '" -- Currpr'Lndo o cronograna de viagens , periódicas às aldeias, visitei a 

aldeia Suiá e capivara, esta últirra duas vezes, não havendo nenhum caso dign::i de 

nota para relatar. 

A enferrreira 1".iarina visitou as aldeias CUruru e Krenhak.ore e p::;ste 

riorrrente deslocou-se para o Capoto a pedido de Megaron, enquanto eu pennane::i 

no ~I Diauarum para dar cobertura ao rres:rro. 

5 
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RELATCJRIO DE VIAGEM DA EQUIPE EPM AO PIX 

1. Destino: PI s Leonardo e F'avuru 

'.2. Per ioda: 22/ú::. c:1 05/04/1991 

:: .• Eois i.per : D1~.üouglas f=i.Rc,drigues 
Dr.Renato 5pindel 
[1r. Denis Mur-cihow":::l:.i 
Dr- •. Joel Cuten 
En f , l·íarinc-. Jviach2dc, 
~e.Laura Maria Schwe~san 

' 4. Area de atua~~o: 

A5 atividades da equipe concentrar~n1-sE na reQi~o 
de abrangénci~ dos Pls Leonardo e Pavuru. atendendo-se às 
=eguintes aldeias: 

I~ualapiti 
Meinaco 
Camaiurà 
Waura 
Coicuro 
Calõpalo 
Aueti 
Terra Preta (Trumai) 

Moren~ (Camaiurà> 
Boa Esperan<;a 
_M.Aí i Pü /,J A hJ!JvAJ 

(Caiabi) 

5. Objetivos: 

Levant6mento das condi~bes dE saude ~a pooula~~o. 
registro de nascimentos, óbitos e gestantes, avalia~~º 
clinica e aplicai~º de VAT nas gest~ntes, vacina;ào de 
susceptiveis com esquema básico (BCG~ DPT~ Sabin e Saramp0). 
revis~o dos casos clinicos ~~ acomµannamento e identiiica~~c 
de novos casos a serem encaminhados p6ra inve~tiga~~o 
especi2.iiza.da e/ou. tr.;.t.;;n,entc,. 

::=,, 1. Levantamento das con,::J i~éies de saúde: 

trabalho 
l''"l" - ' - ..=oh"'-~ r ,. . ,_1~.1.-lZcinac:_r--:'=· , .1.C,1c:,., -:e) :rr~0~ç:c~ c:,r:gt:. .... r .. iiz~:c!~1-r,:.1arc~ o 

de campo eTetu2-se a 1oen~1T1cacso oe caoci 
individuo da comunidade e interrogatório sobre e estado óe 
saú.de ~ procedendc,-sec· ac, e~:ame e l in i e o qu ar.do h~, qui2i >, e::·· ou 
apresenta sinais de comprometimento de seu estadc geral. 



.•. 

1 

1 

l 
\ 

1 

l 
1 

1 

1 

5. 2. Cada~tramenta Néd i co: 

-As Altera~6es cadastrais encontram-se nas tabelas 
1 e 2 .. 

Tabela 1. Nascimentos e Obítos por aldeia 

Nr.,sc imen tos 

Ic1.L1alapili .,. 
·-· 
-:r L ·-· 
e ~, ~· .L 

= ~· 
"":~ ·-· 

5 

Meinaco 

Coicuro 

Calapalo 

AL1eti 

Terra Preta(Trumai) 1 

4 

Mor1;má 

1 

Matipu/ 
N2tf1.1qua 2 
------------------------------------------------------------ 
Tc,tal = ~· ----------------------------------~------------------------- 
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Tabela 2. Gestantes e VAT aplicadas por aldeia 

Gestante= VAT 

I au e l ;:q:, i ti e: _, 

Meinaco l 1 

6 

Waura 4 

Coicuro 1:::: 1 

Calapalo 1:. 7 

Aueti 1 

Tr-uma í, 2 

4 

Bc•i:<. Esper-an;:a 1 

Matipu/ 
Nafuqua 3 
----------·-------------------------------------------------- 
Tc,tai 1'1 

Obs. A vacina anti-tet~nica (VAT) foi aplicada em gestantes 
a partir do 5~ més de gestai~D. 

~. 
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::=,. 3. Vacina~~º efetuada; 

As vaci11as admini~tracias por aldeia~ tipo de 
vacina encontram-s~ na tabel2 3. 

Si:1bin Sai·. BCG DA 

' i 
) 
[ 
1 
1 
! . 
[ 
! ; 

Tabela 3. Doses d·e vacinas aplicadas por aldeias 

1 Q 
'-' (J !:1 

Meinacc• 06 06 (i!:, 

Coicuro ()9 01 

1' 
1 
r . 
1 

1 
i 
1 

1 
i : 

21 11 

" 
Waura 17 17 1 ~- (>5 

Ca l ape Lo 15 ú8 03 

A1.1eti 1 ~, 
L 

•I r=, 
.J.L \)~. 

Tr uma.i. 06 (>2 

14 05 03 

Morená oz 02 

(> .1 0.1. 

Matip1.1./ 
Ns.f uqu s 12 .-.- 

l . .J / 

----------------~---------------------------------- 
Total .• - ~ 

J.. r c: 78 79 ()::::. 

-----------------------------------·-------------------- 
Obs. As vacinas DPT n~o foram suficientes para a necessária 
cobertura. 
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5.4. Pacientes que necessitam remo~~º para Brasllia ou ~o 
Paula para elucida~~-ª diagnóstica e/ou tratamento. 

1. Maui Meinaco, sexo masc., 4 anos~ fimose grau 
II/III~ encaminhado para S~o Paulo; 

2. l',apukaia~~i=, ~ 
fratur-a ant1-g2 ~ 
c,rtopédica; 

sexo masc.~ 23 ano5~ dor a marcha por 
~nc~minhado para S~o Paulo para revis~0 

3. Djahila Coicuro, sexo masc., :~ ano~, neuropatia à 
esclarecer. encaminhado par2 S~o Paulc. 

I 

•i 

, ' 
'i 

! 
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R E L A T O R I O D E V I A G E M A O P I X 

PERIODO: 18/05/91 a 01/06/91 

EQUIPE: LUIS MARCELO P. ROTONDARO - Médico 
BETTINA GRAG0ER - Acadêmica de Medicina 

, 

AREA DE ATUAÇ~O 

As:. atividades 
compreendido pelos 
atendimento médico 
trajeto entre estes 

da equipe concentraram-se no território 
Postos Indígenas Leonardo e Pavuru. O 
inclui todas a~ aldeias situadas no 
postos. . _ ..... 

'P' ., •• 

••.. \ _\ . .. .,. .. - 

OBJETIVOS 

1 - Atendimento m~dico geral à·opula~~o das aldeias 
situadas ná àrea de atuai~º da equipe da EPM. 

2 - Avaliar a ocorrência de DST nas Aldeias do Alto 
Xingu. 

3 - Coleta de material para 
cérvi~ uterina, visando 
vaginal e a detec~àc de 
colo do útero. 

e;:é\me c í t.op e t c.Lóç í c o da 
o conhecimento da flora 

alteraçbee displásicas do 

1 
.1 
l --..,·~- 
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RESUMO DAS ATIVIDADES 

A saida de S~o Paulo ocorreu em 18/05/91 com chegada em 
Brail1a às 8:30 horas deste dia. Ao chegarmos no hangar 
sep~ramo-nos da equipe odantolôgica e enfermeira da Escola 
Paulista de Medicina (EPM> que seguiram para Posto Indigmna 
Diawarum, conforme programado. Como n~o haviam lugares 
disponfveis para a equipe da EPM no avi~o da FUNAI - deste 
dia - acertou-se que a saída para o Xingu ocorreri~ no dia 
seguinte. 

Pernoitamos em. Brasília, no Hotel Continental. 
Embarcamos para o PIX em avi~o SENICA da FUNAI em 19/05/91. 
Apôs chegada no Posto Indf gena Leonat-do real i:zamos 
atendimento médico à popula;~o que se encontrava no Posto~ 
tendo sido informados sobre a situa;~o geral de saúde pela 
aw: ili ar de enfennagem da FUNA I que eric orrt r av a+se no Posto 
hé 1 mês. 

Em 20/05/91 seguimo5 para a Aldeia Meinaco aonde 
prestc::unos c::-d:endi mento médico e t-ecü r z c=1mos o - e;.; ame 
ginecológico em 9 mulheres da aldeia. Pernoitamos no 
Meinaco, partindo na manh~ seguinte para a Aldeia Aueti, 
aonde ·foi realizado o atendimento médico e coleta de 
citologia cervice-vaginal. 

Os casos clínicos dignos de nota, assim como a relaçâo 
completa das mulheres examinadas durante a viagem ser~o 
fornecidos no final deste relatório. 

Voltamos ao Posto Indígena Leonardo partindo no dia 
22/05/91 à Aldeia Kalapolo. Neste mesmo dia iniciamos o 
e}: c<.me da:.' mulheres, que -foi c oric 1 ui de, 2per1as no di 2 
seguinte, juntamente com e atendimento médicc. Tende 
terminado o atendimento, retornamos ao Posto Indigena 
Leonardo. 

Ao cheg ar rno s no Posto, f on.o s i n·f armados que h av í é1 UIT· 

pedido de 1~emo;:g(c, p ar e uma gestante da Ald8ia Tx i c ão , Após 
conversa por r~dio com os monitores do T~íc~o, ficou 
decidido que iriamas avaliar a paciente antes de confirmar o 
pedido de remo~âo. 

Em 24/05/91 seguimos para o Pos~o Indígena Pavuru~ onde 
chegamos pela manh~. Após medicarmos a gestante, esta foi 
mantida sob observaç~o até a manh~ seguinte, quando j~ 
encontrava-se recuperada. A tarde, realizamos atendimento 
médico no Posto. 

No tr-ajeto de vol té1 ao Posto índfgena 
prestamos atendimento n1édico e fizemos exame ginecológico 
nas Aldeias Terra Preta, Boa Esperan~a e Morená. Na Aldeia 
Terra Preta fomos m0ito 
que estava desgostoso com 
~ua m~e, tendo culpado 

mal recebidos 
a EPM pelo 

a enfermeira 

pelo chefe Ar~rap~, 
episódio da morte de 
presente no Posto 

indigena Txic~o e a EPM pelo ocorrido. 



Pernoitamos na Aldeia Morenà terminando o atendimento 
pela rnanh~. No caminho de volta passamos pelo destacamento 
da FAB onde prestamos atendimento e efetuamos coleta de 
citologia cervice-vaginal. Ao retornarmos ao Posto Indígena 
Leoncirdo, riot amos, o desap,tH·ecim.:?nto de di ,./ersos bens 
deixados no Posto. entre eles, as }~minas de citologia 
c er v i co-vag i n a l d s f-11 dei a Mei naco. Neste mesmo dia presta.mos 
atendimento m&dico na Aldeia Kamaiurá. 

Dia 27/05/91 v í s í t.emo s i:1 P,ldia Matipu. onde fizemos 
exames ginecológico e prestimos atendimento médico. 

Dia 28/05/91 permanecemos no Posto Indígena Leonardo 
poi ~; o b ar c o havia ide, bLtscat- LI.Ili doE:•nte na Al d e i a Meinaco. 
No dia seguinte, fo~os à Aldei~ Meinaco Velha onde residem 
algumas poucas familias. 

Dia 30/05/91 prestamos atendimento à Aldeia Kamaiurá, 
n~o seguindo com a coleta de citologia cérvico-vaginal 
devido a falta de gasolina. 

Dia 31/05/91 retornamos à Brasilia transportando 
conosco um do2nte, e solicitamos aeronave para o dia 
seguinte remover uma 9estante com sangramento vaginal 
persis~ente há dLtas semanas. Ao chegarmos em Brasília n~o 
haviam mais v6os para S~o Paulo e pernoitamos entào no Hotel 
Diplomata, pois o Hotel Continental estava lotado. Seguimos 
para S~o Paulo n~ manhã seguinte. 

RELAÇ~O DE ATENDIMENTO 

ALDEIAS 

MEINACO 

Encontramos uri,a ep i d em i a de o r í p e , pt-incipalmente em 
crianças. Dais casos complicados com pneumonia~ 
estado geral tratados com Benzetacil. Um caso 
cruris tratado ~dequadamente. 

com bom 
de Tinea 

AUETI 

Paciente ACAMALU, fjlho de UARITA. Crian,;:a de 
aproximadamente 3 anos com gengivas friàves e sangr~ntes. 

Como o sangramento era pouco e sem sinais de lesbes ou 
traumas orientamos cuidados locais e observaç~o. 

Paciente TAURAQUI~ filho de IANUCULA (TONJ com 
hicirocele ~ direita. Solicito reavalia~~o. 

Paciente TIAPUCU, marido TAUIANI, idosa com quadro de 
tosse e e~pectoraç~o, emagrecimento importante hb 2 anos. No 
2xame apr8sentava eraagrecida, com estertoraç~o em ba~e 
esquerdé<. E f f gado a 4 cm do RC. Sol i e i te, avê:,l i aç~.o de BI<. 

)3 



Nessa aldei~ foi removido para o Posto Indfgena 
Leonardo, um indio com l~s~o em pé esquerdo, há 2 meses, 
infectada, com e::posi;~o óssea. Possível osteomielite. 

KALAPALO 

Indio LEITSI, com les~o crônica, extensa em joelho 
esqGerdo. Les~o crostosa, com fundo eritematoso friável. Sem 
i nf ec~~o apc1rente. Cal h ide, 1 anu na da secre<;âo, após 
escarifica~~o, para pesquisa de micose profunda. 

India CLIMA, marr do ARIZO, c om que i x a sLijest.iva de 
enterorragia (SIC) .• Bom estado geral sem nada positivo ao 
exame físico. Solicito avaliaç~o em momento oportuno. 

, 

TXICAO 

Gestante de aproximadamente 5 meses, nome COQUINHO, com 
hemese gestacional, discret~ hipotens~o e tonturas. Feita a 
medica~~º antihemética e hidrata~âo endovenosa, com melhor~ 
da sintomatologia e estabiliza~~º dos sinais vitais. 

Orientada para manter dieta leve, repouso e Plasil VO. 

TERRA PRETA 

Indio UTUARl=i, i cioso, f i 1 ho AHAF~APf!l, tosse c r ón i c a , 
espectora~ào e fígado a 5 cm do RC. Solicito B~. 

India ATARUTI, viuva de TIRILO, com queixa compativel 
de Sindrome do Tunel do Carpo. Tratad& com repouso e AINH. 
Solicito reavalia~~o. 

BOA ESPERANÇA 

Ind10 HARRI, com queixa d~ 
ano, com tratamento irregular com 
é idoso cem sintomatologia 
reavalia~~o. 

Filha pequena de AUNAVI~ com 
por f&lta de medicaç~o. Solicito o 

queima~~º epigástrica há 1 
antiácidos. Corno 

persistente, solicito 

Tinea cruris. N~o tratada 
envio. 

MORENA 

India ANALU (camaiurá), pai IATSINU, apresentando 
ólcera em face interna de braço direito. Arredondada de 2~5 
cm de diametro com borda5 a pique e fundo limpo. Colhemcs 
làmina para investigaç~o de Leish. 
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Na coleta de material foi evidenciado dois casos de 
Condiloma acuminado, CUJOS maridos tambem estavan, 
acoffietidos. Os nomes est~o nas listas das lêminas de e::ames. 
Os doentes foram orientados pa~a tratamento no Posto 
Indígena Diawarum coni monitor TAMARICO. 

DESTACAMENTO DA FAB 

TratadoE casos de furunculose. 

MATIPU LAGOA 

Lrid i a UFEKU~ idosa c orn qL~L:a dE· d or: to1-~·1cicc:1 e 
dispinéia crônica. Solicito BK. 

CU~JADaACf.1, mar-ido AUMH<A, quei~:a de dor tm-i1cica e 
tosse crônica. Solicito B~. 

ARAVI, marido ANTONIO, queixa de dor torácica, tosse 
cr õn í e a e emc1gn?~ i menta. Solicito BK. 

MATIPU 

Lrid i a TUl'10 (Na+u qu a ) 0831, filha de DJANICU, 
umbiljcal redutivel com anel her-neário de 2 cm de di~metro. 

CAMAIURA 

Indio CAPINA, paciente operado de fratura de femur 
esquerdo com colocaç~o de placa de fixa~~o. Apresenta dor no 
local sem sinal inflamatório ou secreç~o. Reavaliar em 
momento oportuno. 

POSTO 

India MAICO CAFURA, marido JAIRO, 
tratamento para TB há 3 meses referindo estar 
desde abril dE 91. 

Queixando-se de dor toracica e dispineia. 
envio de medicaçao para TB. 

pacien~e em 
sem medicaç~o 

Solicito 

OBSERVAÇ~O: em todas as aldeias foran1 observ~dos diversos 
casos de furunculose e piodermite sendo trat&dos cem 
cuidados locais e Benzetacil. 

A relai~º das coletas 
e::ames ginecologicos ~-~?guit-t. 

de P3panicolau, 
à parte. 

f5 



Relatório nQ 1 

RELATÓRIO DE VIAGEM DA EQUIPE DA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA AO 

PARQUE INDÍGENA DO XIK:;aJ 

1. DESTif\O: 

2. PERÍOOO: 

P.I. Leonardo (Região do Alto Xingu) 

31/08/91 a 16/09/91 

3. EQUIPE: Dr. Roberto G. Baruzzi 
Dr. Douglas A. Rodrigues 
Dr. Renato Spindel 
Dr. Kue Yang 
Enf. Marina Machado 
Ac. Marcos de Paula Nogueira 

,, í 

1 

4. ÁREA DE ATUAÇÃO: 

As atividades da equipe concentraram-se na região de abran 
gência do P.I. Leonardo, estendendo-se às seguintes aldeias: 

Iaualapiti 
- Camaiurá 

Uaurá 
- Calapalo 

Coicuro 
- Meinaco 
- Aueti 
- Matipu 
- Nafuquá 
- Morená 

Terra Preta 
- Boa Esperança 
- Txicão (P.I. Dauaru) 

5. OBJETIVOS: 

Levantamento das condições de saúde da população, registro 
de nascimentos e óbitos, avaliação clínica das gestantes, vacinação dos 
susceptíveis com o esquema básico (BCG, Sabin, DPT, Sarampo, VAT), atendi 
mento das intercorrências clínicas, acompanhamento dos casos crônicos e 
identificação de novos casos a serem encaminhados para elucidação diagnós 
tica e/ou tratamento especializado. 

5.1. Levantamento das condições de saúde: 

Utilizando-se o fichário médico organizado para o trabalho 
de campo, efetuou-se a identificação de cada indivíduo da comunidade e in 
terrogatório sobre o estado de saúde, procedendo-se ao exame clínico quando 
há alguma queixa ou sinal de comprometimento de seu estado geral. 
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5.2. Cadastramento médico: 

e 2. 
As alterações cadastrais efetuadas encontram-se na Tabela 1 

Tabela 1. Nascimentos e óbitos por aldeia 

Nascimentos 

Iaualapiti 4 
Camaiurá 1 
Uaurá 4 
Nafuquá 1 
Calapalo 

. 
9 

Coicuro 8 , 
Matipu 2 
Meinaco 1 
Aueti 3 

r>. Txicão 3 
Morená 
Boa Esperança 
Terra Preta 2 

Óbitos 

1 

Tabela 2. Gestantes e VAT aplicadas por aldeia 

Gestantes VAT 

Iaualapiti 3 2 
Camaiurá 12 9 
Uaurá 3 2 
Nafuquá 1 
Calapalo 2 2 
Coicuro 13 5 
Matipu 
Meinaco 
Aueti 1 1 
Txicãp 4 3 
Morená 1 
Boa Esperança 
Terra·Preta 

Obs.: - A vacina anti-tetânica (VAT) foi aplicada em 
gestantes a partir do Sº mês de gestação. 
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5.3. Vacinação efetuada 

As vacinas administradas por aldeia e tipo de vacina encon- 
tram-se na Tabela 3. 

Tabela 3. Doses e vacinas aplicadas por aldeia 

SABIN DPT SARAMPO BCG 

Iaualapiti 17 15 7 4 
Camaiurá 25 23 11 1 
Uaurá 22 22 11 7 
Nafuquá 8 ~ 9 1 2 
Calapalo 28 28 3 9 
Coicuro 30 29 , 9 9 
Matipu 2 2 - 1 
Meinaco 11 11 4 1 
Aueti 7 7 1 1 
Txicão 16 19 7 5 
Morená 4 6 3 
Boa Esperança 2 3 2 
Terra Preta 5 6 2 2 

5.4. Pacientes que necessitam remoção para elucidação diagnóstica e/outra 
tamento especializado 

1. Capimã (Mapucaiaca) 535, Camaiurá - Fratura do fêmur, cirurgia em Bra 
sília. Dificuldade para a marcha. 

2. Jaculo (206, Uaurá ou Camaia, 55 anos, fem. Icterícia intensa, início 
há 2 meses, fezes esbranquiçadas. Na casa do Vi 

3. Jamucuri (5103) 17 anos, masc., Uaurá - Dificuldade para marcha, pali 
dez. Receitado Complexo B 2 x dia. 

4. Mancá (594) 50 anos, fem.,. Coicuro - Cefaléia, secreção nasal constan 
te. Tu de mama, aspecto esbranquiçado. 

5. Apuchalo (473), 42 anos, fem., Coicuro - Tosse, escarro hemoptoico. 
Estertores crepitantes. Apia D. 

6. Zezuaco (396) fem., Coicuro - Esposa do Narra. Suspeita Tb pulmonar. 

7. Aussuki (367) 69 anos, masc., Calapalo ~ Lesão externa acometendo 1/3 
inf. da cosa, joelho e 1/3 superior do MIE. Remoção. 

8. Cussani (Jalucu) (338) 25 anos, fem., Calapalo - Tu abdominal, forma 
de medalhão. Indicação cirúrgica. 

9. Uguile (5333) ~1 anos, masc., Calapalo - Hérnia escrotal D, persisten 
te. Indicação cirúrgica. 

10. Ramiro (5233) 13 anos, masc., Calapalo - Dificuldade para marcha e 
fala. Hiperreflexia de MMII. Remoção. 
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11. Cimpua (Madâmpô) 437 - Febre, emagrecimento, dores abdominais, anemia, 
dores articulares. Foi esplenectomizado em Brasília, onde deveria re - 
tornar para controle. Medicado por 2 semanas. Se não melhorar, deverá 
sair para Brasília ou São Paulo. 

12. Catuirú (5226) 18 anos, fem., Txicão - Tosse e escarro-hemoptoico há 
1 mês. Pulmão ndn. Tb? 

13. Faratu (Iaricu) 35 anos, Calapalo - Herbia inguinal E volumosa. 
' 
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Relatório"º 4 

RELATÕRIO DE VIAGEM DA EQUIPE DA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA NO 
PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

1. DESTINO: 
2. PERÍODO: 
3. EQUIPE : 

P. I. Diauarum 
1 5 / O 1 a 2} / O 1 / 9 2 
Dr. Roberto G. Baruzzi 
Dr. Luiz Francisco Marcopito 
Dr. André Reichmann 
Enf. Gisela M. Serejo 
Enf. Selma C. Ferreira 
Ac. Marcelo Dractu 
Ac. Edegarda Helena Rusisca 

í 4. ÁREA DE ATUAÇÃO: 

As atividades da equipe concentraram-se na 
regiao de abrangência do P.I. Diauarum e P.I. Capoto, estenden 
do-se às seguintes aldeias: 

- Tuiararé 
- Suiá 
- Juruna 
- Capivara 
- Acussin 
- Coni 

Cururu 
- Kren-Akarore (Panará) 
- Cachoeira 
- Capoto 

5. OBJETIVOS: 

Levantamento das condições de saúde da pop~ 
laçio, registro de nascimento~ e 6bitos, avaliaçio clfnica das 
gestantes, vacinação dos suscetfveis com o esquema básico (BCG, 
DPT, Sabin, Sarampo e VAT), atendimento das intercorrências 
clinicas, acompanhamento dos casos cr~nicos e identificação de 
novos casos a serem encaminhados para elucidação diagn6stica e/ou 
tratamento especializado. 

5.1. Levantamento das condições de saúde: 
Utilizando-se o fichário médico organizado 

para o trabalho de campo, efetuou-se a identificaçio de cada i~ 
divfduo da comunidade e interrogatório sobre o estado de saúde, 
procedendo-se ao exame clfnico quando há-alguma queixa ou sinal 
de comprometimento de seu estado geral. 

5.2. As alterações cadastrais efetuadas encontram-se na Tabela 1 
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TABELA 1 - Õbitos e nascidos vivos por tribo 

Óbitos Nnvv. 

Caiabi 
Suiá 
Juruna 
Kren-Akarore 
Netuktire 
Beiço de Pau 

1 12 
3 
4 
8 

15 
2 

TOTAL 2 44 

5. 3. As vacinas administradas por aldeia e tipo de vacina en 
contram-se na .Tabe l a 2 e Tabela 3 

TIABELA 2- Número de doses de vacinas aplicadas por 
tribo 

Sabin DPT Sp BCG 

Caiabi 63 65 17 11 
Suiá 19 21 7 3 
Juruna 21 22 6 2 

(' Kren-Akarore ÍB 16 5 6 
Netuktire 48 49 11 9 
Beiço de Pau 6 6 1 1 

TOTAL 175 179 47 32 

\i,;;iie,_....__. ~-----~-.;___...:........:;.;_.....;. .;____~~~=--------J 
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JABELA 3~- N~mero de gestantes examinadas e ~ 
vacinas antitetânicas aplicadas, 
por t'ri bo 

) 

Gestantes VAT 

Cai a b.t 3 3 
Suiá 3 2 
Juruna 1 1 
Kren-Akarore r=. 
Netuktire 3 3 
Beiço· de Pau 

TOTAL 10 9 
' i 
j 

·1 
5.4. Pacientes quê necessitam remoçio para investigaçio diagn~~ 

tica e/ou tratamento especializado 
i 
i 

'l 

Obs: relaçio jÍ encaminhada ao PQXin- FUNAI 
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