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RELATÓRIO MÉDICO - índios Araweté

Dr. Frederico F. Ribeiro

O presente relatório refere-se ao trabalho medico re3.Xiz3.do entre 

os índios Araweté, do Igarapé Ipixuna, em maio/junho de 1981. Este 

trabalho consistiu em: exame clínico, elaboraçao das fichas individu

ais , vermifugação em massa com Mebendazol, coleta de sangue para deter 

minar a incidência de malária em toda a população e elaboração de lâ

minas para exame de escarro (BAAR) dos adultos^para controle da tuber

culoso. Foi feito o controle da vacinação còra base nas informações ob

tidas na EVS, 2a. DR, FUNAI, Belém. A par disso, foi feito o atendi

mento cotidiano dos casos que se apresentaram.

1* Bxame clínico

A população Araweté e constituída de 130 pessoas, sendo 5# crian

ças (20 masculino, 34 feminino, menores de 14 anos) e 76 adultos (42 

masculino, 34 femânàno ), havendo no presente momento 7 mulheres gestan

tes. Muito embora os Araweté apresentem a mais baixa média de hemoglo

bina ( 8 ,8 r>graíí® por cento) conhecida entre os grupos indígenas assisti

dos pela 2a. D.R. (^ ) ,  este grupo é bastante saudável, com estado geral

T** í' ■ - '' 'iJOii. u 'júiij/.i. t - v t ,  j.k* ,ltíta, ejti;01 çnte•

Os Araweté são índios de baixa estatura (1 ,6 0  em média para os ho

mens), tendo pele clara e olhos castanhos. Quase todos apresentam cer-

íru gj/üu u« ■ vaigas", o qual é -muito mais acentuaúo nas aiulheres,

principalmente as mais idosas, talvez pelo uso constante de uma saia-

c in ta  (tt^á-heijjg) qu©--ap@>r-ta as nádegas e o te rço  médio da coxa, cobrin

do a g e n it íí l ia .

Ao exame clínico, constatou-se que grande parte dos índios (mais ou

menos um terço da pojntlaçao) é acometida de dermatoses: pioderm ite, d 3r—

:iat i t e u.íiücrT'<iicaf fciriha e abcesso*. Os fatores prediaponentes dessa*

patologias sao, a meu ver, as picadas de piuns. que existem em abun

dância e o uso contínuo de urucu misturado com óleo da amêndoa do baba-

•j-u '3® 10dc o corpo..

Outras nntidaflos mórbidas de destaque são as paradantoaes e aa l<-~ 

soes oorto-eontusas e perfürantes, devidas a seu raodo de vida.

(1) Bacio obtido através do Dr. Roberto Madeiro, da I3VS.
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Outras constataçoes: !

1. Patsint3i'hí, fem ., 50 anoa, leucoma vascularizado área pupilar 

olho direito, cora sinequias anteriores. (Traumatiamo e/ou infec

ção) .

2. Toi*é, masc. 29 anos. Anisoooria provocada por miose^ olho esquer

do. Sinequias posteriores, hipotensão ocular e atrofia oculum

(uveíte). Implantação proximal do quarto-quirodáctilo esquerdo.

3. Iranihí*ohó, masc., 8 anos. Exoftalmo binocular com exotrojpia di

reita. Baixa acuidade visual. Ambliopia no olho direito. Recomen

da- se que o paciente seja submetido a exame oftalmológico para de

terminar a etiologia desta patologia.

4. MariaVhí, fem. 35 anos. Pterfgio interno, olho esquerdo. (o&W &-M

5. K anintoé , fem ., 7 anos. Cisto cala^io pálpebra superior, olho es

querdo.

6. Madehan, masc.16 anos. Nevus pigmentado conjuntival perilimbar 4 ho

ras, um e meio milímetros de diâmetro.

7 . Pinahãn, masc. 32 anos. Leucoma total cora atrofia oculum esquerda 

(traumatismo).

8 . Tioa*viné, 40 anos, masc. Lesão cicatricial &®epig4stro de 7 cms.

ii j .  l# 4£i.U ,x, CJ \ J  Jf *

9. Kanin’bedê, fem. 10 anos. Baixo desenvolvimento pondo-estaturai.

10. Matehan, fem. 7 anos. Lesões infecto-papulo-crosto-pruriginosas a-

k ’.weuui*j híUè. -í jLÈiüe posterior ao torax.

11. Jadm&hú, masc. 2!5 anos. Cisto sebáceo fossa poplítea esquerda, 8

eras. de diâmetro.

12. Mituh.fpiiiãn, masc. 46 anos. Cisto sebáceo flanco lateral direito do

torax.

13 . Mesmo, masc. 65 anos. Articulação coxo-femural direita fixa. Pseudo

«riirofií! _;.i0 3 - fra tu ra *

13* Karilt-i, vem. 10 anos. Quarto-quiro-^dactilo esquerdo com implantação

proximal,,

1 5 * ‘J^rnobi, fera. 4a0 anos. Implantação proxiraal doS quarto-quirodáctilos. 

16 . I/ín.^máió, fem, 30 anos. Provável hipogonadismo primaria

Lewl genética. Nao apresentou menarca, telarca e aparecimento de pêlo;* se
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cundários. Deixou-se de fazer exame ginecologico ou melhor ectos-

copia, devido ao pudor. Apresenta também sintomas reumáticos. T/iãos 

com articulações hipertrofiadas, tendões curtos, com diminuição de 

amplitude dos movimentos*

17 . Diaramãn, fem ., 21 anos. Provável hipogonadi3mo primário. Nao apre

sentou menarca, telarca e aparecimento de pelos secundários,

2. Malária

Durante a minha estada na aldeia houve apenas um caso de malária, 

ffloidparanô, masc. 44 anos/jsJV*/ lâminas preparadas para verificar a inci

dência dessa moléstia foram entregues £ Ajudância da PUWAI em Altamíra 

para posterior leitura, na SUOAM local. Esta nao pôde ser feita no P .I .  

A. Ipíxima por deficiências do microscópio. 0 resultado dessa leitura 

deverá ser posteriormente encaminhado á referida Ajjudancia, ao P .I .A .

Ipixuna, á EVS da 2a, DR, bem como ao Departamento de Saúde da FUNAX,

em Brasília.

3. Vermifuffação

Toda a população Araweté recebeu 200 mg. de Mebendazol em duas to

madas durante 3 dias consecutivos. Por informação da EVS, todos os exa

mes parasitologicos
mw»/de fezes efetuados *><"̂ «1 anem demonstraram &

existência apenas de anc$lo3toma duodenal©.

4* Tuberculose

Até o presente raomento, nao foi constatada a incidência dèssa mclés- 

tia neste grupo indígena. Foram elaboradas, entretanto, 71 lâminas de 

indivíduos adultos para controle epidemiológico. Essas lâminas foram en

tregues á .BV3 da 2a. Dít, Belém, que divulgará posteriormente os resulta

dos* obtiêo®.

5, básico alimentacãc

Os Araweté estao afiualm..-»nte adotando a casa de taipa com cobertura 

do palb.fít de babaçu, do modelo regional, deixando, contudo, de fazer ja- 

•aelan» Xeso tom a a habitação muito escura e pouco arejada, devido t;un-

imu ao diminuto tamanho da porta. A retirada do barro nas proximidades 

das caaats fag com que abram grandes buracos onde acumulam o lixo . Embo

ra periodicamente queimado, ele se torna uni foco de proliferação de r*-



to», baratas e outros insetos. $  por isso recomendável a obliteraçao 

desses buracos, devido ao risco de propagação da malária. Atualmente, 

os índios defecara nas proximidades das casas, mas progressivamente es

tão utilizando as fossas existentes no Posto.

A água utilizada pela população Araweté é recolhida do igarapé

e de cacimbas. Não foi trazida amostra para exame, pela impossibili

dade dele ser feito em tempo hábil, isto é 6 horas após a colheita.

A higiene pessoal e comunitária deixa a desejar. 03 homen3 u3am,

já há algum tempo, roupas que lhes foram dadas pela FURAI, enquanto 

que as mulheres, como se sabe, têm uma vestimenta própria, de uso cons

tante, que no entanto não lavam como seria preciso.

0 estado nutricional dos Araweté é, de um modo geral, satisfató

rio* ^ i e t a ,  nessa época, do ano, consiste principalmente no consumo do 

milho, batata doce, cará, macacheira, mamão, banana, catanha do Pará,

jaboti, tatu, e, eventualmente, porção e peixe. Sendo predominantemen

te coletores e caçadores, com pequenas roças, e tendo-se sedentariza-

do devido â instalaçaò do Posto, a caça em derredor escasseia cada vezi
mais. Por outro lado, não tendo armas de fogo, toma-se mais difícil 

a obtenção de alimentos proteicos. Assim é que, quando encontram uma 

vara de porcos numa caçada, mesmo flechandoxEH vários, apenas consegui i 

traaer uns poucos.

6 . Vacinação

Os dados referentes à vacinação foram obtidos com o Dr. Roberto 

Madeiro, da EVS. A seguir relacionamos, de acordo com a numeração 

da lista  anexa a este relatório, numeração esta que também corres

ponde ao exame de sangue e escarro, os indivíduos não vacinados.

a) Sem cobertura vacinai d© espécie alguma: 13, 1 5 , 16, 17 , âl, 2?,

29, 34, 57, 59 , fcâ 63, 84 , 86, 90, 99 , 1 0 6 , 1 1 1 , 1 1 .8 , 1 2 0 , 1 2 2 , 1 2 7 .

b) BOG. 1 , 2, 3, 6 , 11 , 23c, 2 2 ,2 5 , 28, 48, 51, 52,

61 , 75 , 77 , 80, 101, 104, 109, 116, 119.*-

c) Sarampo. 1 , 2, 3, 5, 6, 11 , 25, 28 , 30, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 4*

47, 48 , 51, 52 , 53, 54:, 55» 21 6 1 , 67 , 69 , 70, 7 2 , 73, 74, 75, 75a ,



76, 77» 78, 79, 80, 82, 91» 101» 3-03, 104, 105, 107» 108 , 5.

110, 112, 114, 116, 119, 121, 129.

d) Sabin, Foram efetuadas apenas duas doses de vacina Sabin, (25/10/7 '

e 3 0 /1 1 /7 7 ). Por informação ãos funcionários do Posto soubemos que 

a SUOAM aplicou uma dose dessa vacina em julho de 1980. Infelizmen

te não contamos com registro a respfcito.

Os que receberam as duas doses de vacina Sabin em 1977 foram: 10,

36» 37, 39, 42, 43» 44, 48, n ,  56, 62, 66 , 68, 73 , 74 , 77, 79,

85, 88 , 89 , 97, 101, 104, 105, 112, 115, 121, 125.

4) Tríplice. Ao mesmo tempo em que a população Araweté recebeu as duas 

doses d© vacina Sabin (25 /10 /77  e 30 /11 /77 ) foi-lhe aplicada a va~ 

cina tríplice, igualmente em duas doses. Contudo, do mesmo modo 

que a Sabin, kbí: a Tríplice foi aplicada apenas nos indivíduos aci

ma relacionados, (ver item d ). Una terceira vacinaçao de Tríplice 

foi efetuada em 14 /2 /81  (apenas uma dose) nos seguintes índios:

3, 6 , 11, 14 , 25, 28, 42, 48, 51, 61, 62 , SÃ 68 , 73 , 74 , 75, 78, 79, 

80, 88, 97 , 98, 109, 112, 115.

f) Tétano, Toda a população está sob cobertura vacinai, com exceção da 

índia Moidx, fem. 4 anos (n^ 126) e dos relacionados no item a : ''sem 

cobertura vacinai do especi© alguiaâ™. Deve—se, entretanto, vaciiar 

todas as gestantes, a partir do 6® mes, e continuar dando as dosos 

de reforço,

7 • Dad 03 ráf ic ot.>

Num levantamento feito das causas-mortes da geraçãoascendente dor* 

■atraia Arav/cste, durante a elaboração das fichas clínfcas, obtivemos uma 

amostra de 306 (conto e seis) pessoas falecidas antes de iniciado o re

gistro <3e nascimentos e obitos do Posto. Esses dados podem ser melhor

3os y:elo exame do quadro abaixo.

'T
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Causas-morte n r é -r e g is t r o  P. I .A .  Ipixuna
' Homens Mulheres Crianças

Época do contato (1976).

Ejiidemia havida no beira-
dáo do Xingu e caminhada _  ■, P •, a
até  o Posto velho ^ ; . 3

ípoca pré-contato. Aci- (. ! 
dentes, doenças, morte ^  ~ a
natural e de causas des- r V  .
conhecidas

Conflitos com branco 1 - - -

Conflitos com Parakanã
e Kayapó • 0 18  15 -

á de se assinalar que esta é uma estimativa mínima calculada à base 

do levantamento dos parentes em linha direta. 0 numero seria grandemente 

aumentado se se pudesse obter informações relativas a parentes colate

rais e a indivíduos que não deixaram nenhum descendente vivo. Por outro 

lado, o diário de João Carvalho menciona o achado, em apenas 3 dias, de 

37 ossadas de índios que teriam sido vitimados após a epidemia ocorrida 

no beiradão do Xingu e o posterior deslocamento dos Arawete para o Pos

to Velho, acompanhados de Raimundo .Alves. Assim sendo, poder-se-ia es

timar a população desta tribo, pre'~contato etn cerca de duzentas &Ú8&* 

t y z m pessoas. ( / S / 5 )

0 registro de óbitos do Posto se inicia em 2 /6 /1977 . A partir dessa

I a t  j  .. vi v* — ** ***■■ w  t »Ji*.!* v  >4. 'í- 0  in •

I .  2 /6 /77  - Ia p i ' i , masc. 2 anos, filho de Iapi'hí (-*•), afogamento,
Posto Vfelho.

v 2. 9/1977 - Kanupia*hí, fem., 25 anos. Choque anestésico, Belém.

3. X?í/?/7ft ~ Y*í»/»«»nn_r*oei/*-;«ífs; ?■*.-*s - r?r- 1' - ,  r? lis. Tosto Velhoj

causa (icsconteecida.

M .  7 A 9 7 8  - Kimin*potí, fem, 3 anos, filho de Iribupai'h£, afogamento, 
Posto Velho.

5. 14 /4 /79  - Iheiere, masc., 4 anos, filho de Tv!oipitân’h£, provavelmon—
t-e pneumonia, Posto atual,

6. 16 /5 /1980  - Irano, fem, 2 mios, filha de Joveve'hí, provavelmente
pneumonia, Posto atual

7. 13 /5 /1930  - Temckuei.3, masc. 38 anos, malária, Posto atual.

8. 3 /8 /8 0  - M oididaM , masc, 55 anos, malária, Posto atual.

‘5 . j. í; íjO ■ 1'u pinai * b.£, í em. ,  2. e.iioí* e, meio, filha de Aradohí, processo 

bronoo-pneumonic o.

10» ii./ô/HO - l^aa:aèj fem. 5 anos9 filha de Aradohx, processo broncc — 
pneumoniao. posto atual.

I I ,  9/ X9$0 — TííIcívíe tna, fem., 2 ano© f filha de Eaninbede*hí, processo
broiioo-pnauiBioaico. Posto atual.

12. 9 /1930 - í‘iritar.f masc. 2 anos, filho de Aritâni’hí, processo bronco-
pneuniócioo, Posto atual.

13. 9 /1930 J “r"- 2 fi lha de ^atlhe- hí, processo br0B-
_J pne.umonico, posto atual. • .

(1 ) . Os nomeia listados indicam a filiação materna.

6.



14. 01/ÍCÉ98O - Recém-nascido, fem. filha de Ivân'pitxn. í>rocesso 7.
' bronco-pneumonico, posto atuai. __. . ,

1& . 9 /1980 - Irawadi, masc., 2 anos, filho de ixaKsàx*&?5X Irawadishi,
processo bronco-pneumonico, posto atual,

16. 1 /1 0 /8 0  - laditadní, fem, 2 anos, filha de Rome'hí, processo brírn- 
co-pneumonico, posto atual.

1^. 3 /10 /80  - Tawí, m asc.,1 ano, filho de Ararina*hí, processo bronco- 

pneumonico, po3to a tu a l .

Gomo se vê, no período transcorrido entre 2 de junho de 1977 até 0 

premente momento, faleceram índios devido ãs seguintes causas:

1 . choque anestésico (uma pessoa)

2. malária (duas pessoas)

3* afogamento (duas pessoas)

4* processo bronco-pneumonico ((3) pessoas).

Essas últimas mortes foram causadas por uma epidemia ocorrida após for

te surto gripai em setembro de 1930 e que vitimou apenas crianças.

A taxa de natalidade só pode estimada a partir de 25/10/1977 quando 

passaram a ser feitos registros a respeito. Contudo, no levantamento 

da população feminina verificou-se que cada mulher Araweté, com poucas

exeções ( ^ ) t ao atingir a menopausa, havia gerado 5 a 6 filho3. 0 es

pace jamento entre um e outro I , em me'dia, de 3 anos. 1 alegação de 

que esses índios costumam praticar o infanticídio do primeiro filho não 

foi confirmada. Registram-se, porém, alguna casos de aborto provocado

A incidência de abortos espontâneos e de causas naturais é alta.

Um deles foi por nós presenciado, o de Iribupai*hí, tendo sido causado, 

provavelmente. Dor contusão abdominal.

Abortos ocorridos a partir de Maio de 1977 até a presente data.

1 . Maio/l'577' - Manéaei *hí 
2* 7 /4 /79  - Morehan

3. 2 /5 /79  - Xi^awaãi *hí

4. ?/l'l/?979 - Morehin

5. 2.3/4/1980 - Morehin

6. 22/15/3.960 - Ars.doiií

2S/y/V)'bl ~ Iribupai *hf v 

Ka^cimfiifco» ocorridos a partir de 25/10/1977 até o presente;.

U )  FíKiiBtem três mulheres adultas nuligestas, sendo duas delas porta» 

doragi;, provavelmente, de hipogonadismo primário.
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1 . 25 /10/77 - Kanoé, masc. filho de Taia ’hí

2 . 22/ 1 1 / 7 7  ~ Temekun, fem, filha de Madmai'hí

3 . 1 4 /1 /Í8  - Iran'no, fem., filha de Joveve'hí /

4 . 9/ 2/78  -recem-nascido, masc., filho de Tatua'fecí^

5 . 24/ 2/78  - Kunin’pokai, fem., filha de Tapiohi'rí

6. 1 7 /8 /78  ~ Tareará, fem ., filha de Uribupai*hí

7 . 9 /9 /78  - Maitsitsi*kânin, fera., filha de Iapde<Ühí

8 . 8/ 9/78 - ladU adin , masc., filho de Rom©'hí

9. 17 /11 /78  - Tupinairin, fem ., filha de Aradohí .■ j; :

1 0 . 10 /12 /78  - Kanindeíkânin, fem., filha de Moidmahí ,, ^

1 1 . 2/ 1/ 7 9  - Kãnin'paié, fem., filha  de ?autire*hí

1 2 . 27/ 2/79  - Tapdai*kânin, fem ., filha de Mitân'hí ^

13. 22 /4 /79  - Kunái, m asc., filho de Tapaia(hí ^  ^  ^
14. 1 /6 /79  - Tawí, masc., filho de Ararina*hí t

/?-" í
í ' 

A-,t >'

\ v\  f-

15. 26 /7 /79  - Aritân, masc. filho de Aritani’hí

16. 25/8/7 ‘9 - Kanin'kotsai, fem., filha de 3VIoipuku*hí ^

17* 2/'9/79 - Kate*ohó„ masc., filho de loipiditan*hí
18. 20 /11 /79 - Tadnã, masc., filho de ICawadi'hí

19. 20 /12 /79  - Maneimeiti'pihan, filha de Man era ei 'hí .

20. l / l /8 0  - Kct Diaraei'kanin, fem., filha de Tamo *h£
21. 1 /3 /8 0  - ladmar, fem ., filha de Xadma*hí

22. 28 /3 /80  ~ Irawad, masc., filho de Irawadi'hí

23. 6 /1 2 /8 0  - Put&hé, fem., filha de Tautire»h£

24. 13 /2 /81  - Awará, fem., filha de Tatua'hí

25. 12 /4 /81  - & /  nome, masc. filho de M%dipaifhí.
26. 4 /19 /80  - s/nome, tfíem., filha de Ivan^pitin

©n 1977 foi feito um primeiro levantamento da* população Araweté,

totalizando 119 pessoas (59 homen3 e 60  crianças) (•*-). Atualmente regis- 

trs-flf» +.«*oi (62 'ic.nc,as ZZ diviò.idoc- em

duas aldeias, a primeira junto ao P .I .A . Ipixuna, com 83 habitantes e 

% segunda, distante 800 metros do Mesmo, na margem oposta do igarapé, 

cosa 47#

A populaçáo apresenta-se equilibrada no que concerne a sexo e clas

ses etárias, ssendo predominantemente jovem (57^ com menos de 25 anos).

Tsbg mostra q\w 0 grupo eonsegftiu 'refasser^se das perdas sofridas deveio
^-Kayapo

aos ataoues dos Parakana/e da epidemia iiavida por ocasião do contato, 

bem como da que se seguiu era setembro de 1980. Esta recuperação refs- 

ro-se* apenas á distrrábuição por sexo e das faixas etárias mas não do

.:doriit'3íA'{!fe popalaeions.1 prévio ao contato»

9-} 7o,- Expedito Amaud, 1978 - Notícia sobre os índios Araweté, rio 

AÍi>.feU, I-ará. Bolet j.m jyjusou GroeXdi n.2 71» pág. 11.
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Distribuição da população Araweté por faixas etárias.

masculino feminino

de o a 4 anos 6 14

II 5 i« 9 9 12

»1 10 ii 14
tf 5 8

ff 15 m 19 i? 7 7

f» 20 M 24
?i 3 3

Cl 25 It 29
ii 8 5

30 U 34 n 8 5

Stí ?>5 »1 39
TI 5 7

11 40 tl 44 ií 6 3

Ifl 43 1» 49 fi 3 2

íl 50 ■ » 54 ii — 1

I* 55 a r?9 is - mm

n 60 a 64 ii - 1

rt 65 a 69 ti 2 -

8. Proposições sobre o problema- da saude

a. Recomenda-se a continuação da permanência do atendente d© enfermagem, 

considerando-se o vulto da população Arawete e o pouco tempo de con-

Tq to desses índios com os brancos, físse atendente deverá, entretanto,

fazer reciclagens periódicas para treinamento e atualização de conhe

cimentos.

b. $ necessário dax' continuidade a borifação com DDT em todas as insta

lações da aldeia a fim de não interromper o combate ã malária.

Ô-. Incentivar n educaçao sanitária por parte do atende ate de enfermagem 

e do chefe do Posto, prineipa.lrae.utcn no que se refere a higiene pos- 

soal e â eliminação de de;jetos„ Para isso recomenda-se a construção 

de fossas e a propagação do hábito do uso do sabão.

d, -a melhoria cia. dieta alimentar dos Araweté, teiado em vista o .''is

co da menira tomar-se precária a curto prasso, rccomenda-se o incnn-

a af^ricultura. Isso deverá ser obtido mediante o forneciaewto

d© ferramentas o sementes. B, laobretudo, dando aos índios o incenti

vo e os rnisinaraentos necessários para que possam utilizá-los autono-

nianeate. Ao mesmo tempo, recomenda-se a introdução de armas de fogo,

tran vez que são os cínicos índios da área a não possuí-las, o que t.« 

c ar reta uma desvantagem no provimento de alimentos proteicos.

e. Urge demarcar a território tribal dos Arawete, considerando-se a vá-



piei a expansão da sociedade nacional na área, inclusive de grandes em

presas para a exploraçao mineral e pecuária.

f. Para evitar o contágio com doenças contra as quais os Arawete nao têm 

ainda suficiente defesa, como ocorreu por ocasião da epidemia de se- 

tembro/80, recomenda-se que continue o rigoroso controle de entrada

e saída de pessoas, sobretudo dos familiares de funcionários que, a- 

qui como no P .I .  Koatinemo, não têm cobertura vacinai, completa.

g. Iievera' ser procedida a complementaçao da vacinação (ver topico 6) 

bem como a continuação da cobertura vacinai á toda a população.

h. ftecornenda-se a visitação periódica da EVS, como vem ocorrendo, bem co

mo da TJ.VE para melhor controle do estado de saúde dos Araweté.

i . 0 posto deverá ser provido,A para o melhor atendimento aos índios, de

i . construção de uma casa com instalações adequadas para enfermaria 

e farmácia,

i i .  geladeira para a guarda de vacinas.

i i i .  mesa para exame médico

iv. 2 redes e dois cobertores para a enfermaria

v. mesa e cadeira.

j. Padronização dos medicamentos. Recomenda-se essa padronização, a fim 

de que o atendente possa, medicar os índios cora maior propriedade , fs.-

cilitando, dessa forma, o seu trabalho, além de tomá-lo mais efici

ente, Por outro lado, deve ser proibido o ingresso na área indígena 

de medicamentos que contem era sua fórmula uma verdadeir a "salada"
xvrrir twf \ r t T T  tut

tio dro&Htí. .ü o c»•««<> üo meàicamento (Xsa) eoraposto de t>eni-

c 111 na g potássica proeaína, su.lfabo de estreptomicina, isonlasida. 
prednxísolona, T

/vacina ant l-catarrui e vit.aminGs. Este vinha sendo empregado por oca—

aiao de surtos gripais para prevenção de cooiplicaçoes infecciosasf 
m o  nbstante existir em sua composição drogas indicadas unicamente ao

combate á tuberculose. 0 uso indevido desse medicamento acarreta, 

como se s-sbe, reáintencia aos poucos medicamentos com que contamos 

p«,ra dar combate â. essa moléstia.

10.

P. I .A  Jpixuna„ 12 de junho de 1980

Dr Frederico P. Ribeiro

Anexos s
1 . Relação nominal dos índios Araweté.

2. Listagem doa medicamentos e material permanente da farmácia,


