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CONSIDERAÇÕES

O Parque

SOBRE

SA0DE

Indígena

NO PARQUE

do Arjpuanã,

to n9 64.86G, localiza-se

INDfGENA

criado

DO ARIPUANÃ

em 1969 pelo

Decr~

nos Estados de Rondônia (RO) e Mato
Grosso (MT). Sua área aproximada ê de 2.000.000 de hectares e
seus limites estão sofrehdo algumas alterações, tanto pela anexação de âreas anteriormente interditadas e, em menor grau,
pela revisão de demarcações anteriores. Está localizado em r~
gião que está sofrendo um grande impacto com o processo desen
volvimentista, desencadeado pelo governo brasileiro, com gra~
des incentivos à atração de movimentos migratórios e desenvol:,
vimento de projetos de colonização, agro-pecu?rios, de extrativismo (~adeira, borracha e castanha, principalmente)
e de
mineração. Trata-se, portanto, de área sujeita a grandes
ten
sões s-ociais e econômicas, e que sofre intensas mudanças
em
curto período de tempo.
A sede administra~iva do Parque Indígena do Aripuanã está localizada no distrito de Riozinho que dista 12 Km de C~
coal (RO), uma das cidades que mais esti se desenvolvendo, em
função da exist~ncia da Rodovia M~rechal Rondon (BR-364).
O Parque Indígena do Aripuanã abriga os Índios SuruL di~
persas pelos Postos Sete de Setembro (distribuídos pelas roças de caf; nas Linhas 11, 10, 9 e 8) e da Linha 14, e os índios Cinta Larga, distribuídos pelos Postos Roosevelt,
Capitio Cardoso, Tenente Marques, Serra Morena e Rio Preto.
A população do Parque Indígena do Aripuanã é apresentada
na Taóela I, por sexo e grupo etário, para o ano de 1983~ na
'I'ab e l a II são apresentados os números de nascimentos e Óbitos,
por posto, para os anos de 1982, 1983 e 1984. Os dados de populaç~o, nascimentos e 6bitos foram obtidos na sede administrativa do Parque do Aripuanã, cm Riozinho.
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TABELA l - POPULACAO DO PARQUE lHDTGENA DO ARJPUANÃ. POR GRUPO ETÃRIO, SEXO E POSTO lNDTGEMA EK 1963
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GRU?O tl'-:!IO•
(anos)

1-

3

9

~-

E

3

7-IJ
'4

-17

~;-,9
N

4

10
10

5

JS-39

a-H

-

CS-49

so-s~

5

-

~S-64

-

ó5 e •

57

TCT.\~

• Jc,1de

esta,,:1~

6
6

B

JO- J;

4

6

10

a
s

~~-z~

T

SERRA HDREHA

Homcn$ Mulheres Homens Hvlheres Homens ~ulheres Ho~cn$
4

1

<

ROOStVH

LlllHA 14

TEII. MARQU[S

8
5

-

16
3
13

a
17
li

6
6
2

,
-- .. --

2
55

89

,

14
3
13

'º
17
8
5

J
2

3
3
J
6
5
3

-

-

3

3

3
1

-

7
2

1

s

3
6

z

6

2

7

-

-

3

2

-

1

SETE SETEMBRO

RIO HEGRO

Mulheres Honens Hulhere$ tto~ens ~ulheres Hom~ns Mulheres

-

-

2

3

1

J

1

8

CAP. CARDOSO

4

2

2

-

'º12

i

5

Z3
1J
16

7

2

6

3

22

,5

6

J
3
2
2

1
6

17
,2

22

6
6

10

s

2

12

6

5

-

4

4

3

l

4

3

4

3

3

3

B

3
3

56

• 41

3

18

1

2

1

r

3

-

-

-

5

J

2

-

2

t
2

-

3
3

2

2

30

29

138

107

-

-

-

-

31

46

16

13

5

3
10
J

2

ao. -

TABELA II - NOMERO DE NASCIMENTOS

E 6BITOS NOS POSTOS IND!GE-

NAS DO PARQUE DO ARIPUANÃ, PARA
1983 E 1984*

OS

ÓBITOS

NASCIMENTOS
1982

1983

ANOS DE 1982,

1984

1982

1983

1984
1

-

1

1

7

2

7

-

4

2

o

1

-

4

1

-

o

1

-

4

2

7

15 ,

8

1

3

2

Linha 14

4

7

4

Roosevelt

-

7

4

Serra Morena

1

2

Tenente

Mar-que s

-

Capitão Cardoso
Sete de Seteroõro

2

1
,Í

l

l

í
1

TOTAL

12

31

25

4

22

10

'1

;'1!
'1

'11 i
;

* Para o ano de 1984 os dados são referentes ao período de j~

\

1 \

. !
:

:
1

'l. i

neirc a outubro.

:';\
.i;

1' '

OBS:- Não se dispõe de dados para o P.I. Rio Negro.
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Durante

a viagem

de outubro,

próximo

passado,

não

foram

e de Serra Morena,
o
primeiro por ·não apresentar condições de pouso quando ocorrem
chuvis, e o segundo, impossibilitado de ser alcançad~ em duas
tentativas, por condições metereológicas adversas.
A seguir
são apresentados alguns dados e observações, coletados durante essa viagem.
visitados

os Postos

de Tenente

Marques

A - fNDIOS SURU!

A.1 - P.I~ LINHA 14
A popu~açio

Suruí da Linha 14 se distribui em duas
aldeias, que distam 6Km uma da outra, denominadas pelo pessoal
da FUNAI de Aldeia da Placa (:ou Bananal) e de Aldeia Cafezal.
A Aldeia da Placa é a menor, e. após a saída do grupo Cinta La.!._
ga que aí residia, abriga apenas 19 Índios. Fica próxima à dl
vis·a da demarcação da ârea indígena (.daí o nome Placa) · e às
mar g e ns' de um igarapé, que possui adequada quantidade de água,
mesmo no período da seca.
A aldeia Cafezal é a maior e estâ próxima da sede administrativa do posto. Um dos pontos críticos dessa aldeia é a
escassez de água, durante ·os meses de estiagem. Atualmente apenas um poço de água abastece a aldeia e a sede do posto; por
tanto, esse poço~ a fonte de igua .para tudo e para todos. Ao
seu redor, toma-se banho, lava-se roupa e demais utensílios,
é local de brincadeira para crianças e também é de onde provêm a água para b e b e r . Como é de se esperar, é frequente a o
corrência de surtos de diarréia entre essa população. Um açude que havia sido construfdo por ocasiio da abertura dopost~
foi abandonado apôs um dano e não se pensou mais em recuperálo.

O P. I. da Li nha 14 d i s ta, aproximadamente, S O Km de Ca c o a L,

- 4 -
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e tem uma linha de Ônibus, diária, que faz ponto próximo ã di

visa da ârea indígena com destino a Cacoal.
A assistência à saúde é prestada, no local, por um auxiliar de enfermagem, que reside na Aldeia Cafezal e faz uma vi
sita diária, ã pê ou por charrete, à Aldeia da Placa.

A.2 - P.I. SETE DE SETEMBRO
Este posto está atualmente em fase de reorganização.
A
sede administrativa fica na linha 12, onde atualmente residem
apenas· funcionários da FUNAI e um Jrupo de 3 Suruí. A infraestrutura da seàe é adequada, com boas construções, às
margens· de um rio, porém estâ se tornando ociosa, em decorrência
da mudança dos Índios para roças de café, tornadas de colonos
Lnv aso r e s . A população se d st r í.bu.i.u para vários pontos, onde
se localizim roças de caf;, nas linhas 8, 9, ~O e 11. A maior
concentraçio esti na linha 11, para onde deveri se transferir
a farmicia e o profissional de saiide. Novamente aqui se verifica a e sc a sse z de água e, um poço que foi perfurado est~ com
proolemas, em decorrência da pequena profundidade, devido
à
pres~nça de formações rochosas.
Também o P. I. Sete de Setembro ê servido por uma 1 inha de
6nibus, di;ria, para a cidade de Cacoal, cujo ponto ê pr6ximo
ã divisa da área indígena.
A assist~ncia i saGde i prestada, no local, por um atendente de enfermagem, que ainda reside no P.I. Sete de Setembro, e que faz visitas, uma a duas vezes por semana, às famílias que residem na Linha 11. Utiliza, para isto, uma motocicleta, que está parada, atualmente, aguardando reparos desde
há dois meses. Está programada a mudança deste atendente par~
a Linha 11, o ~ue viri facilitar suas visitas.
Para atender as famflias que moram nas Linhas 8, 9 e 10,
existe um atendente de enfermagem que mora na Linha 9.
í

- s -

A.3 ~ CONSIDERACÕES

SOBRE SA0DE

O grupo Suruí está

sofrendo intensa
influência da socieda de ·oras·ileira
envolvente,
em decorrência da proximidade
e
facilidade de transportes, principalmente a Cacoal e Riozinho.
Isto vem repercurtindo em mudanças muito rápidas em hâbl
tos e costumes. cujo resultado, de modo geral e historicamente, é desfavorável ao grupo indígena.
Na alimentação vemos a introdução de produtos
estranhos
à dieta tradicional, como arroz, leite em pó, açucar, sal de
co z i nfia , Óleo por exemplo,
em substituição a alimentos
que to~
navam sua dieta
balanceada,
cujo equil Íbrio foi conseguido
às
cus-tas- de longo processo.
O tipo de atividade atual, mais
orientado a produtos de comercialização fácil, como café, borracha e caçau, não permitem que continuem a praticar as ativi
dades de coleta e caça, na intensidade que desenvolviam anteriormente. Sem dúvida, o tempo ainda é muito curto para sentir o impacto dessas mudanças alimentares, porém deve ser uma
preocupação das equipes de saúde, a avaliação peri6dica do e~
tado nutricional, principalmente de grupos de maior risco, co
mo crianças e gestantes.
Pelo freqliente contato com elementos da sociedade envolvente, é natural que os Índios tendam a imitar certos hábitos
de uma s-ociedade tecnologicamente mais desenvolvida. Entre e~
ses novos hábitos chamo atenção
particular, no caso de criança, par a o uso de chupetas e mamadeiras, e no caso de adultos,
para o alcoolismo e tabagismo. O uso de chupetas e de mamadei
ras, por uma populaçio com precaríssimos
conceitos de higien~
leva a uma maior frequência na ocorrência de infecções intestinais, com sérias repercussões pará a saúde de um grupo etário altamente vulnerável a essas infecções; no caso do uso de
mamadeira, o dano ainda é müior, pois além da higiene em sua
man~pulação, envolve o conhecimento de preparo adequado, diluição
certa,
conservação e, o que é pior, prejudica
o aleit~
mento na t ur a l , que não sendo estimulado cessa de ser produzido.
- 6 •

Não havendo uma diluiç5o adequada, const5ncia na obtenção
do
leite, higiene cm seu preparo, 6 f5cil imaginar
as nefastas
conseqU6ncias para a safide dessas crianças.
Quanto ao alcoolismo e tabagismo, ~ not6ria a aceitação
desses hábitos pelos indfgcnas, durante o processo de acultura
ção. A mecanização de certas atividades faz com que os índios
passem a apresentar um nGrnero maior de horas ociosas, e pela
natural curiosidade, tornam-se vulneráveis ã aquisição de vícios· da sociedade envolvente, com particular ênfase para o a.!_
coolismo e tabagismo.
No caso particular dos Suruí, apesar de apresentarem alguma resistência ao alcoolismo, já se otserva a ocorrência de
casos e spo r âd c o s de embr a guê s , principalmente ao retornarem
de. v si tas· a Cacoal.
Outra mudança radical observada entre os Suruí é quanto
a assistência
ao parto.
Atualmente toda gestante vem dar a luz
no fios-pital de Cacoal, sendo que nenhuma quer ter o parto na
aldeia.
segundo as práticas tradicionais. No contexto da realidade atual ae assist~ncia m€dica vigente em Cacoal,
tenho
dfividas de que esta troca seja vantajosa, principalmente
se
analisarmos sob o prisma de custo-benefícios.
Atualmente existem 3 casos de turberculoses em tratamento na Linha 14 (J na Placa e 2 no Cafezal) e 2 casos no Sete
de ~etembro. Há um outro caso de tuberculose em tratamento em
Porto Velho, de {ndia Cinta Larga procedente da Linha 14; €um
caso diagnosticado hã aproximadamente 4 anos, e que nao cons~
gue completar o esquema de tratamento. Este caso, apresentando vârias recidivas, ilustra bem o quanto é necessário montar
um esquema que consiga levar a termo o tratamento dos casos de
tuberculose, com benefícios para o paciente e para os demais
í

í

í

integrantes d~ popul3ção.

l

Maliria ainda 6 um problema presente, embora a freqU~ncia dessa infccç3o tenha caído muito. De janeiro a outubro de
19:84 foram d i a g no s t i c a rlo s e c on f i.r ma do s por lâmina,
6
casos
l·

l

t

1
l

-

7

na linha

14 (p.vivax)

e 27 casos

no Sete

de Setembro

(2 p.fal

Isto evidencia a necessidade de manter esforços para continuar a borrifação periódica de inseticidas de ação residual nas casas, bem como o de manter o eE
quema de tratamento completo para os casos de plasmodium
vivax, com primaquina, para evitar recidivas e manutenção do ci
elo. Sinal evidente da baixa endemicidade da malária entre os
Suruí, ia aus~ncia de esplenomegalia em 132 Índios examinados·, correspondendo a 57% da população da Linha 14 e Linha 11.
A população examinada (132 Índios da Linha 14 e Linha
11} se encontrava em boas condições de nutrição, sendo detectado apenas 3 casos de desnutrição modera6a em crianças e nenhum caso de obesidade. Hipertensão arterial também não
foi
detectada.
ciparum

e 25 p.vivax).

R -· fNDIOS CINTA

LARGA

Os Cinta Larga são um conjunto de pequenos grupos de caçadores-coletores, com agricultura incipiente, dotados de gran
de mobilidade, com suas .a l.de i a s dispersas pelas áreas dé
influência. Os conjuntos de aldeias são agrupados e administrados
por cinco postos f nd i g e na s : Roosevelt, Rio Negro, Serra ~Iorena,
Capitão Cardoso e Tenente Marques. ~ difícil precisar o número
total da populaç5o Cinta Larga, pnis estão em movimento
constante pela sua área de influência e existe um número razoável
de Índios considerados como arredios.
A si tuação dos Índios Cinta Larga é um pouco di Ee r e n te da
dos Surui e apresentam certos problemas de saiide que podem ser
p a r t i cu l a r i z a do s p3ra cada posto.
O acesso às aldeias
Cinta La_!
ga, com e x c o do P.I. Roosevelt,
só pode ser feitoporaviões
de pequeno porte.
ç

â
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B.1 - P.I. ROOSEVELT
O nfimero de Índios que moram perto da sede administrati
va do posto 6 pequeno, e por caractcrfsticas pr6prias dos Cin
ta Larga, suas maloc~s estão espalhadas pela sua área de influência.
A assistência ã saúde, prestada no local, é feitaporuma
auxiliar de enfermagem que atende aos Índios que procuram
a
tanto
farmácia. Não existe um sistema de visita às aldeias,
por serem algumas de difícil acesso, como pela distância a ser
percorrida. Em resumo, espera-se que os Índios venham
procurar auxílio para tratamento de saúde.
Existe afixado na parede da farmácia os dizeres de uma
portaria (RAG 1988/PQARI de 09/10/1984) que proibe
fornecer
medicamentos· para os Índios se automedicarem. Aqui surge a dú
vid~, se a locomoção interna é difícil e certos casos necessi
tam tratamento por alguns dias, como completar esse tratamento se o paciente e seu~ familiares precisam voltar para a aldeia para cuidar de seus afazeres e obter alimentos? E plenamente justificável pensar no treinamento de certos Índios, jâ
alfabetizados, para realizar tarefas básicas, como monitores
de safide, tais como ministrar medicamentos para completar ce!
tos esquemas, encaminhar certos casos para serem tratados
no
posto, por exemplo.
O aspecto geral dos Cinta Larga do Roosevelt;
bom,
e
em 69 índios examinados (41% da população geral do posto) pôde-se detectar presença de desnutrição grave em uma criança,
desnutrição leve em duas mulheres adultas (sendo uma gestante) e dois casos de mulheres obesas, sendo umij ji com sequela
de acidente vascular cerebral (heniparusia proporcionada
esquerda). A média do perímetro branqujal encontrado para adu1:_
tos foi de 28,4cm pLra homens e de 25,9cm parn as mulheres, o
que conprova ser bom o estado nutricional dos intlios adultos.
Tamb6m não se detectou casos de csplcnomcgnli3, o que mostra
ser a transmiss5o mal~rica de baixn intcnsjdadc entre
esses
-

9

-

Índios,

nem de press5o

gem de hemoglobina,
leitura

6ptica

cujas médias
centrados
(sendo

técnica

eleva<la.
de punç5o

cm hemoglobin6metro

foram

3 índios

um homem

por

arterial

respectivamente

Foi realizada
em ponta

em 15 homens

a dosa

de dedo

e 15 mulheres,

12,Sg%

e 10,9g%.

Foram

com taxa de hemoglobina

inferior

a

com 9,0gi

e duas mulheres

e
en-

10g%

com 6,5 e 8,5g%, re~

p~ctivarnente). Portanto anemia acentuada foi encontrada
apenas em uma mulher, por sinal gestante.
Será interessante acompanhar, por avaliações periódicas,
o estado nutricional desses índios, pois é de se esperar gran
des mudanças, em vista de intensas modificações dos hábitos~
limentares, em que o arroz está assumindo um papel básico na
dieta, procedimento este, estimulado por técnicos da FUNAI.
Existem 5 casos de tuberculose entre os Cinta Larga
do
Roo sev e Lt , sendo que 4 e s t áo em tratamento em Ri.o z nho e um
vem tomando me d i caç âo de forma irregular na farmácia do posto.
Quanto à malária, no período
de janeiro
a outubro de 1984
foram diagnosticados e confirmados Labor-ator La lmerrte?" 26 ca s o s ,
não havendo especificação do tipo de plasmódio. Novamente
aqui é necessário realçar a importância do rociamento intradomiciliar
periódico
e o tratamento
adequado dos casos, principalmente nos casos de infecçio pelo plasmodium vivax, onde ~
frequente
a reci diva, o que favorece a manutenção da cadeia
de
transmiss·ão.
Na enfermaria, a auxiliar de enfermagem mantém, por iniciativa própria, um livro de registro de intercorrências clínicas atendidas. Apesar de todas as suas limitações,
fornece
um quadro das queixas mais frequentes, permite avaliar e programar as necessidades do posto,
o mesmo, o grau de capacit~í

ção da profissional que realiza esse trab~lho.

Fato interessante no P.I. Roosevelt ê referente ao cons~
mo de ~lcool, ~ois os Índios
chegam ao extremo de furtar todo
o ,i~ool que chega â forrn5cia, para ingeri-lo-

- 10 ')

B.2 - P.I.

CAPITÃO

CARDOSO

é o m~is pobre em função

contruções da FUNAI. ~ bastante temido, por apresentar alto grau
de transmissão palúdica. Isto quer dizer, que os funcionários
da FUNAI fazem de tudo para evitar permanecer nesse posto, ~o
nhecido por áté apresentar um pequeno cerni tério de "b r anc o s "
que morreram enquanto 15 trabalhavam. Alguns funcionirios pr~
ferem ser demitidos da FUNAI a irem para o P.I. Capitão
Cardo
.
Dos postos

visitados,

de

S-0.

Foram examinados 31 Índios adultos, dos quais foram coLh.í da s amostras de sangue para exames laboratoriais
a serem
realizados em São Paulo, e 11 crianças, ou seja 71% da popul~
ção do posto.
À primeira vista, chama atenção a freqUência e intensid~
de de lesões de pele, com queratinização e ulcerações, decorrentes· do grande número de p í.c ada s de mosquitos. Apesar disto,
o estado nutricional da população é bom, e a média do perímetro Branquial para adultos foi de 28,0cm para homens
e de
26,Ucm para mulheres.
O grau de endemicidade de malária, avaliado pelo Índice
esplênico de Hackett, é muito alto. Dos 31 adultos examinados,
o Índice esplênico de grau 4 ou 5 foi encontrado em 26%
dos
indivíduos examinados, o grau 3 em 2 9 % , o grau 2 em 2 3%,
o
grau 1 em 16% e o grau O, ou seja, baço não palpável, em apenas 6% dos pacientes adultos. Entre as 11 crianças examinadas,
todas apresentaram baço palpãvel, com Índice esplênico grau 2
em 45\, grau 3 cm 27% e grau 4 e 5 em 27%. Isto fornece uma i
tléia da gravidade e da intensidade rla transmissão da mal~ria
nesse posto.
A borrifa~5o, com inseticida residual nas casas, nao veill
apresentando regularidade, ocorrendo muitas falhas, o que si~
nifica baixo rendimento. Alega-se falta de transporte, pois o
av o da FU:-.:r\I tem pequena disponibilidade e está frequentemente cm revis6cs ou reparos; tamb~m alega-se não possuir ver
í

â
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bas para fretar um taxi aéreo para levar a equipe da SUCAM p~
ra realizar o tr~balho. Isto necessitaria uma melhor
análise
do ponto de vista de custo-benefícios, pois se não se dispõe
de verbas para uma viagem programada, como se justifica
ter
que arrumar jeito para fretar aviões para remoção
de doentes
de malária. Apenas no m~s de setembro passado, foram realizadas 10 (dez) 'viagens para retirar casos graves de malária.
b
urgente a necessidade de reconhecer que~ malária é um proble
ma altamente prioritário no Posto Capitão Cardoso, e .que as
medidas necessirias para seu combate e controle devem receber
uma atenção especial.

B.3 - P.I. RIO NEGRO
~ o mais recente dos postos indígenas do ParqueAripuanã.
Sua infra-estrutura é muito boa, pois aproveita uma série de
construç6es deixadas pela companhia de mineraç5o que ocupava
..•
a area.
Por ocasião da visita ao posto, a maioria da população
se e.ncontrava ausente para a realização de uma festa. Entre os
que se encontravam no posto, foi possível verificar a ex i s t ên
eia de virias casos de filhos de {ndias com garimpeiros.
Em
mjnha opinião, isto já justificaria a realização de um inquérito para avaliar a ocorrência de doenças venéreas nessa popu
lação.
O atendimento às intercorrências clínicas é feito por uma
atendente de enfermagem, e a impressão que tive, é que os Índios- aind3. apresentam algwna resistência a serem atendidos p~
la funcionária da fU~AI. Há necessidade de visita posterior,
para uma melhor avaliaç5o.

11
i

1
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C - RIOZINIIO
A sede .administrativa do Parque Indígena do Aripuanã está localizada cm la<lo oposto d3 BR- 364 ao da Enfermaria e C~
sa do !ndio. Isto faz com que haja um fluxo considerivel
de
índios atravessando a BR-364, onde os veículos passam em alta
v~locidade. Desacostumados a esse perigo,€ de se esperar atropelamento de fndios com bastante freqll.ência. Se for mantjda a localização da Enfermaria e Casa <lo !ndio onde está
atualmente, ê urgente a solicitação
e
instalação
de lombadas no leito da rodovia, para que os veículos passem
em velocidade reduzida.
Atualmente, entre os Índios Suruí, é grande a aceitação
pelo parto realizado em hospital. Para isto tem colaborado a
facilidade de transporte existente para esse grupo e a ausência de uma política de estímulo às práticas tradicionais.
Pelas condições de assistência hospitala~ disponíveis em
Cacoal, e do alojamento existente em Riozinho. pode-se
afirmar que a situação atual não é mais vantajosa do que se fossem mantidas as práticas tradicionais. Entre os Suruí,·na aldeia, a puérpera e o recém-nascido· ficam isolados do restante
do grupo durante algumas semanas, pois crêem que a criança co_I
reperigo se ficar junto com os demais. Esse temor desaparece
quando muda o ambiente. Em Riozinho, os rec~m-nascidos
ficam
em alojamentos super-populados, em contato com as mais variadas doenças, desde infecções intestinais, respiratórios, cutâ
neas e mesmo coro indivíduos que cstiio realizando exames, por
possuírem quadro suspeito de tuberculose pulrno~at A rotina de
exames, pelas condiç5es locais,€ demorada, o que faz com que
recém-nascidos fiquem expostos por v~rios diis a fontes dei~
fecção e t ub e r c u l o s c ; aqui deve ser ressalta do a gravidade que
essa doença assume nos primeiros meses de vida.
~ Quanto ao atcndimen~o clínico na Enfermaria de Riozinho,
deveria ser mais aproveitada a auxiliar de cnfcr~agem e cnfe!
maria, fican<lo para o m6dico atender apenes os casos selccio- 13 )

nados e evoluir os pacientes mais graves. Deveria haver uma
preocupação maior na padronização de procedimento
do pessoal
de enfermagem, para tratamento das ocorr~ncjas mais
freqUe~
tes, como gripe e diarr6ia, por exemplo. Existem
auxiliares
ministrando nada menos do cinco tipos de medicamentos para. tr~
tar uma simples diarréia. Para doença como malária, já existem normas padronizadas pela SUCAM, que deveriam ser distrib~Ídas para os postos. Em alguns locais ficou evidente
o uso
inadequado do quinino, tanto na indicação e dosagem como
na
duração do tratamento, por desconhecimento de esquema~.
Deveria ser programado um sistema de reciclagem do pessoal que atua nos postos, tanto a nível da Enfermaria de Rio
zínho, como também, por exemplo, no Hospital da SESP. Isto per
mitiria uma atualização de conhecimentos e de procedimentos, e
o próprio funcionário se sente prestigiado.
Outra preocupação da equipe de saúde de Riozinho, na área de treinanento, seria a formação de monitores de saúde,ou
seja, Índios alfabetizados, que com algum treino, sejam capazes de realizar certos procedimentos; como per exemplo,
.da r
continuidade a tratamento de tuberculose, dar um antitérmico,
encaminhar casos para o posto, etc. Levando-se em conta a dil
tância entre as aldeias nos postos, isto teria uma grande importância operacional e a experiência de outras áreas tem mos
trado viabilidade desse monitor de saÜde.
' Quanto i coleta de dados, referentes is doenças notific!
veis, com particular ênfase na malária e tuberculose, seriai~
portante que eles fossem colocados sob a forma de um diagrama de controle, para que se possa conhecer o comportamento
e
resultado de medidas adotadas. Nos casos de 6bitos, notificados por r~dio ou verificados em hospitais,
seria importante
que se registrasse, t3mbém, a idade do falecido, bem como algumas inforrnaçÕC'S ele sintomas que acompanharam o óbito, pois
isto permitiri~ o c5lculo posterior de um3 s6ric de cocficie~
tese Índices, que permitem um diagnóstico das condições
de
saúde v i gentes, bem c orio avaliar
o resultado de medidas ou pr~
gramas descnvolviJos.

Observa-se
mentos
meros

e Óbitos
obtidos

que a qualidade

das

deixa

pois,

a desejar,

nos postos

informações

são diferentes

sobre

com frequência,
dos obtidos

nascios nú-

na

sede

mais fáceis de s~
rem obtidos, apresentam falhas, é de se esperar que os dados
de morbidade sejam muito limitados. Hã necessidade de esfo~~os para melhorar essas informaç5es, principalmente, padroni~ánno-as e conscientizando os funcionários da PUNAI sobre
a
importância desses dados.
Quando um paciente vem da aldeia para se tratar em Riozinho em Cacoal, é necessário que, após a alta, regresso à a~
<leia com um pequeno relatório, onde conste o diagnóstico e a
orientação que foi dada, bem como o que deverâ ser feito, para conhecimento do pessoal de saÜde dos postos. Por outro lado, ao se encaminhar um paciente para tratamento em Riozinho,
é necessário que venha com um encaminhamento explicando as ra
administrativa.

Se esses dados, teoricamente

zoes.
Com frequ;ricia hi solicitaçio de orientação, por

ridic,
pelo pessoal de saGde que trabalha nos postos, para al~uns ca
sos. Realmente é uma situação difícil para o mfdico, por;m is
to deve ser estimulado, pois face às dificuldades locais e a
distância envolvida, isto é plenamente justificado e dâ
uma
sensação de segurança para aquele que está solicitando
auxilio. O que não pode ocor~er, é o fato de em determinadas
situações, não estar o profissional de sa~de no posto e um outro funcionário da FUNAI solicitar atL~Ílio para orientar
um
caso, este ser dificultado, sob a alegação de que esse tipo de
orientação só pode ser dado para quem trabalha na área de saú
de.
Atualmente a FUNAI está sem convênio com hospitais em C~
coal, principalmente devido ao não pagamento de contas vencidas. Aqui a aG;ida que surge E sobre a necessidade de se fazer esse tipo de conv~nio. No estado de Rond5nia, existe
um
conv~nio entre o Governo do Estado e a Prcvid~ncia Social, que

-
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repassa,
desenvolva
ros,

para

a assist6ncia

o índio~

Rond6nia,

o primeiro,
atendido

recursos
m6dic3.
pelo

financeiros
Em outros

FUNRURAL

por que o !ndio n5o pode

tais estaduais,

que em vista

para

Estados

e pelo

agora em

pelos

estariam

ele

brasilei-

INAMPS;

ser atendido

do convênio,

que

hospi-

obrigados

-

médica. O fato de se fazer outro conve
njo implicaria, em minha opinião1 em duplo pagamento pelo ser
viço prestado.
Quanto i negativa de se deixar acompanhantes para fndios
internados, isto pode ser negociado, pois situação si~ilar ocorre com outros hospitais que prestam assist~ncia i população indígena. No caso de adultos, a solução mais frequentemen
te dada é liberar o esquema de visitas para serem diárias, ou
mesmo duas vezes por dia, com pequena duração. Isto tem resul
tado em mel~or relacionamento com o paciente, que passa a aceitar melhor o tratamento proposto e fica mais cooperativo.
No caso de crianças, o esquema poderia atf ser o de permitir a presença da mãe durante a maior parte do dia, o que a
permitiria ajudar n_a alimentação e para com os cuidados
à
criança. Para lactentes, e presença da mãe at~ deveria estimu
lada, pois serviri tamb&m para a manutençiio do aleitamento na
tural. Hi necessidade de maior toleriincia para com uma popul!
ção de diferente padrão cultural. No caso dos recém-nascidose
de crianças que não apresentem cicatriz de BCG, intrad~rmico,
deveria ser aproveitada a oportunidade para vaciná-los.
Em relação às visitas da Equipe Volante de Saúde aos po~
tos, há necessidade de aviso prévio, de pelo menos dois dias,
para que se chame a população. A explicação de que não se sabe a data disponfvel do avião da FUNAI para essa missão, apenas traduz a baixa prioridade com que a saGdc ~ encarada. Dur an t e as v i s i.t a s , há n e c e s s i d nd e de p e rm an Sn c i a por
tempo
maior nos postos, pois é notória a ncccssiàadc
de um certo p~
ríodo de tempo paro que os Ínclios cor..cccm a procurar o atcncl2:_
rncn to médico e odonto 1 ôgi c o . As vis i t a s <levem se T
ap r o vc i tadas, n~o s6 para atendimento J2 intcrcorr6ncins e vacinnç5o,
a prestar assistência
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mas tambfm

para

ide~tificar
valiar

avaliar

cases

pacientes

ficados,

exames

as con<liç6es

que necessitem
portadores

de sande

atendimento

de problemas

de comunicantes

da

população,

especializa

anteriormente

de tuberculose

e de

a
identi

tossido-

res

crônicos, por exemplo, e também realizar inquéritos, tanto para avaliar o estado nutricional, como também para identi
·ficar a magn~tude de certos problemas ou os resultados de cer
tos programas ou procedimentos.
Para o sucesso dessas atividades~ nccessirio a existência de fichas de identificação de cada Índio, com
indicação
da idade aproximada, sexo e algumas referências de
parente~
co , para contornar o problema de mudança de nome ou de possuir
virias nomes, agrupados por casas ou famílias. Nessas fichas
deveriam ser anotadas as vacinas receb.idas e algum dado impor.
tante de exame clínico, com as respectivas datas. Essas
fichas necessitam ser constantemente atualizadas, tanto por mudança de casa, como de posto. Os esforços dispendidos na org~
nização dessas fichas são plenamente recompensadores. Permite
conhecer quem esti ou não com cobertura vacinal completa, ou
quem apresenta alguma anormalidade no exame físico, como sopro cardíaco ou esplenoruegalia, por exemplo. Enfim, as vanta..•
gens são inúmeras e o que necessita para ser funcional e um
pouco de disciplina.

CONSIDERAÇÕES

FINAIS

1. A e q u i pe de saúde da FUNAI <lo Parque do Aripuanã é bastante motivada e interessada na assist~ncia ~ saGde da popula
çao indígena. Necessita, por~m, estabelecer programas as~
rem desenvolvidos e sair do csqu2ma apenas assistenciaL Em
outras pala;ras, al6m <le desenvolver assist~ncia curativa,
deve dcsenvo]ver atividades que visem a uma melh0ria
n~s
condiç6cs de saGJc dos indios. Seria interessante que a equipe de saúde da Fll>:AI contasse com a as s c s s o r í.a
de nú- 17 -

cleos, com expcri5ncia no setor de saGde em grupos indfgenas, para discutir dificuldades
e problemas encontrados,
bem como receber sugestões sobre atividades a serem desenvolvidas ou implantadas.
2. A administração do Parque deveria reconhecer como aitamente prioriiirias
certas atividades de safide, como a ~orrifa.
ão periódica de insentici<las pela SUC.A}1 e as visitas
das
Equipe Volantes
de Saúde. Estas
atividades devem
receber
o
máximo de apoio'da administração para obedecer a um cronograma previsto.
ç

3. Hâ necessidade de definição do grau de complexidade do atendimento i saGde a ser prestado
em Riozinho. Se
existe
um laboratorista contratado, deveria existir as condições
básicas e certos
equipamentos mínimos para que se possa re~
lizar certos exames, considerados elementares. No caso do
atendimento
odontológico, ê necessário definir certos programas de Etuação e dar prioridade ao atendimento de grupos etários específicos, sem abandonar o tratamento curati
vo desenvolvido atualmente.
4. Deveria haver uma política de estímulo a certas
práticas
tradicionais na 5rea da saGde. O caso das gestantes
Suruf
ilustra
bem este aspecto. Deve ser evitada a criação de uma
dependência exagerada em medicamentos, pois em geral há um
abuso no uso de drogas para qualquer queixa, principalmente injetáveis.
5. A maliria e a tuberculose devem receber atenção especial.
No caso da mal5ria ~ importantíssimo e fundamental
manter
a regularidà<le na bori-ifação de inseticidas residuais
nas
casas,
dispor
de mc d i cmnc n t o s específicos
e empregar e s q ue
mas tcrap6uticos n<lcquados. ~o caso da tuberculose, os es-

- lê -

9. A implantaçiio
atendentes
taria

de um esquema

de c11fcrmagern,

a padronizaç5o

dade do atendimento
riam também
toque

em Riozinho

de procedimentos
prestado.

ser orientados

de medicamentos,

de reciclagem

Durante

e Cacoal,

e

possibili-

e melhoraria

a qual!

esse pcrfodo,

na manutenção

na feitura

de auxiliares

pode-

e controle

does-

de liminas de esfregaço

; de sangue ·e de escarro, em cuidados de pré-natal
cultura, por exemplo.

e

pueri

10. A criaçio da função de monitor de saGde atenderia a muitas necessidades e dificuldades existentes. Para esta funçao é necessário estabelecer e determinar claramente o que
devem e tem compet~ncia para fazer.
11. Esforçai devem ser desenvolvidos para melhorar a qualidade
do registro de nascimentos, Óbitos e de casos de doenças
notificáveis. Existe uma dificuldade de comunicação
entre
o local em que se verifica o evento e o local~~ que deve
ria figurar o registro (por exemplo, caso de malária em Ín
diodo Parque Aripuani diagnosticado em Porto Velho: e que
nao se notifica a sede em Riozinho}. Além de se registrar
os dados, é necessário que sejam tabulados e analisados pe
riodicamente.
12. A atuação na área da saúde envolve esforços conjugados
de
todos os setores da FUNAI. Deve-se desenvolver esforços P!
ra que exista disponibilidade de água, em qualidade e quan
tidade adequadas, em certos postos onde existe essa deficiência, atualmente. E' necessário programar a utilização
de bombas de água, para que esta seja disponível em quanti
dades sufic~cntcs, na farm5cia e escola, onde E indispensi
vel. A introduç5o de novos hibitos alimentares deve
ser
p ~ecedida
de <li seus sões
e estudos prévios. As a t v i d a dc s na
escola devc r i mn u t i Lí c a r ma t c r i a I didático que fornecesse
0

í

-
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conceitos básicos na área de saúde. Enfim, deveria existir
uma preocupaçao cm todos os setores da PUNAI para com os
aspecto$ de saúde, procurnndo inteer~r todas as atividades,
evitando-se a diluiçio de esforços .

.Y.··

21

.,-~

