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RELATÓRIO DE VIAGEM 

ÁREA MEKRÃNOTIRE 

Período - de 17/03 a 24/05/94. 

OBJETIVOS: 11 

1 - Atendiment~s curativos 
;:~ .•.. Co l e t a ~,i secre,:ç:t~o c é r v í.c o vaginal+ biópsiª"'"' dG:· e o Lo 

uterino se neckss~rio 
3 Coleta d~ secrE,~o uretral/yaginal para bacterioscopia 
(pesquisa de g~nococ:o>. · 
·l - P€sq\.dsa\. BAAR 1',:IYI sintom •. -H:i.cos; r,:.:i;;.piratór:L6i'_,,_ 
5 -· Pesqu:i.sa.-.:d-e p 1 asmód ium 
6 --- Col(,:,:·b",1 d~·,··~wrolQgia 
'7 -· PF'F 
8 - Dados demo~r~ficos. 

:, 

1 - ATENDIMENTOS CURATIVOS 

ALDEIA KUBENKOKRE 
Surto .de gripe cem complica,!es respiratdrias e 

casos de doenças d:Larr~icas, · 
vái-- ios 

f~l.DEIA F'YKANY 
Virias cases dE malária, doen,as diarriicas e gripe com 

complicações respiratóriasi 

ALDEIA BA~ 
Os índios nio apresEntavam doen~as graves de sa~de; •' 

... ~,, 

*IRA= 119 
*Gripem 158 * Doan~as· diarriicas = 99 
*Conjuntivite= 23 
* Escabiose infectada= 21 
* PiodErmite = 28 
* GECA = 03 * DI - DII ~ 02 
• Dor abdominal a esclarecer= 04 * Hem~tJria total a esclarecer= 01 

~* I.T.U. ~ 06 · 
:*Bronquite= 08 
* AmiRdalite ~ 07. 
*Faringite= 04 1 

* OMA = 23 
~~- 

;-;.;· 1 

1 
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* OMC ::: 08 -· 
* Otalgi.:, ::.: 0fi 
* Moniliase oral= 02 * Ferimentos de joelho= 01 * Ferimentos de pé e/ sutura= 01 * Retirada de corpo estranho (anzol) = 01 
·>t Anem:ia = 1 i 
* Desnutri,lo = 05 * Dor de dente• 04 * Abcesso dentirio = 02 * Ferimento infectado~ 03 * Abcesso de couro cabeludo e/ drenagem= 01 * Artralgia = 07 * Fratura de dedo mínimo~ 01 
* Cefá lia = 08 * Herpes labial = 01 
·>t D i'i!Hh· i :a = 0 ~~ * Epigastralgia = 09 
* Gesta,~o e/ dor abdominal = 04 * Mialg:i.ci. ::ii ,~i 
* Vôm:i. tos = 04 * Taquicardia a esclarecer= 01 
* Colecistopati~ = 01 * Hirnia ingnal nio encarcerada= 01 * Hidrocele ~direita~ 01 * Parotidite = 01 
-ti· Epistaxe :::: 03 
* Massa tumoral cervical a esclarecer <escrofulose?) = 01 * Perfura~io de tímpano= 03 
* Abortamento inevitivsl = 03 * I.T.U + Gesta~lo = 0i * Infec~io puerp€ral = 03 * Cervicalgia = 04 
*Lombalgia:::: 00 * Dorsalgi:.::\ .c 01 
* Hidrocefalia ~ 01 * Neurite intercostal = 01 * Trabalho,de parto prematuro= 01 * Parto norm~l = 01 * Anecefalia:::: 01 * Corrimento vaginal em criança= 08 * Sequela de PC+ Síndrome de Dawn = 01 * Sequela de PC com crises convulsivas:::: 01 
* Sequela de PC?= 02 * Sun.1ez :::: 02 
* Deficiencia visual= 01 * Condiloma vaginal~ 03 
* Condiloma anal= 01 
* Con~iloma de plnis:::: 20 
·~ Mas·mi1 tumoral de colo ut e r í no = 01 * Gengivoestomatite hepética ~ 01 

"""2= 
._~ . 



* Lesio de v~lva a esclarecer <molusco?)= 01 * Sintomiticos respiratdrios = 28 * Escabiose = praticamente toda aldeia de Kubenkokre P 
cerca de i0X da aldeia P~kan~. 

2 - COLETA DE SECREC~O CERVICO VAGINAL 

KUBENKOKRE - 
PYKANY 
BAÚ 

1í20 
5é 
2~1 

1 <19 

* Bidpsia de cole uterino (aceto+ e Schiller+)~ 23 
* Bidpsia de condiloma vaginal+ perinea+-~ 03 * Biópsia de concliloma anal= 01 * Bióp•ia de les~o vulvar = 01 * Bidpsia de lesio perianal = 01 

OBSERVAC~O: Na aldeia Kubenkokre houve muita resistência 
para a coleta da secre,io cirvico vaginal devido ao 
sangramento apds bicipsia de colo. O laboratorista solicitado 
com antecedincia somente veio após contato telef6nico com as 
ADR'~ de Reden;lo e de Goiinia, chegando no local 
praticamente na ipoca de sairmos para outras aldeias e nio 
foi possível colher novamente a secre~~o vaginal nas mulheres 
para exame bacterioscdpico. Resistlncia grande dos homens. 
Os casos detectados de condiloma vaginal e peniano foram 
tratados com aplica~Ses de podofilina e revistos atd sairmos 
da aldeia. Na aldeia P~kan~ também houv€ reeistincia no 
inicio devido a história de sangramento que ji havia chegado 
li. Haviam várias familias na cidade de Guaranti do Norte e 
foi colhido exame das mulheres presentes exceto duas que 
recusaram. Na aldeia Ba~. colhido exame de todas as mulheres 
presentes, exceto as famílias em mudan~a para P~kan~. 

RESUMO DOS RESULTADOS: (resultados dos exames em anexo> 
ALDEIA KUBENKOKRE 
Clas$e Ide Papanicolau = 61 
Clas$e II de Papanicolau = 48 
Classe III de Papanicalau ~ 05 
Clas$e IV de Papanicolau = 01 
Trichomonas vaginalis ~ 30 
L€ptotrix = i6 
Candida SP = 06 
Gardenerella = 33 
Altera,Ses suge~tivas da inf€c,ic por HPV ~ 09 
Flor~ cocóide = 10 
Flora mista ~ 02 
Biópsia de colo ut€rinc 

-3== 



n9 01 - Cervicite cr8nica ~nespecífica e/ acantose do 
epitélio de revestim~nto. 

nQ 24 - Carvicite cr8nica inespecífica e/ metaplasia 
Escamosa do epit~lio de revestim&nto. 

n9 29 - Cervicite cr6nica inespecífica e/ acantose do 
epitilio de revestimento. 

nR 28 - Condiloma acuminado (do colo e da vagina) 
nQ 41 - Condiloma acuminado ( do colo uterino) 
nQ 44 - Condiloma acuminado < do colo uterino> 
n9 45 - Condiloma acuminado ( da vagina) 
n9 46 - Condiloma acuminado ( regiio P€ri~nal e intr6ito 

vaginal) 
nQ 52 - C€rvicite cr6nica inespecífica e/ metaplasia 

escamosa do epitélio de revestimento. 
nQ 70 - Cervicite cr6nica inespecifica e/ metaplasia 

escamosa do epit~lio do revestimento 
n9 72 - Cervicite cr8nica inespecifica e/ metaplasia 

escamosa do epitélio do revestimento 
n9 76 - Cervicite cr8nica inespecífica e/ acantose do 

epitélio do revestimento 
nQ 79 - Cervicite cr6nica inespecifica e/ metaplasia 

escamosa do epitélio do revestimento 
nQ 80 - Cervicite cr6nica inespecífica e/ acantose do 

epitilio do revestimento 
nQ 87 - Cervicite cr8nica inespecífica e/ acantose do 

epitílio do revestimento 
nQ 88 - Condiloma acuminado (da vJlva) 
nQ 90 - Cervicite cr8nica inespscífica e/ metaplasia 

escamosa do epitilio do revestimento 
nQ 91 - Cervicite cr8nica inespecífica e/ metaplasia 

~scamosa do epit~lio do revestimento 
nQ 93 - Molusco contagioso Cregiio perianal) 
nQ 97 -·cervicite crBnica inespmcífica e/ metaplasia 

escamosa do epitélio do revestimento 
n9 98 - Cervicite cr6nica inespecifica e/ metaplasia 

escamosa do epitilio do revestimento 
nQ 99 - Cervicite cr&nica inespecífica e/ metaplasia 

escamosa do epitélio do revestimento 
n9 103 - Cervicite cr8nica e/ epidermiza,io do epitilio 

do revestimento 
nQ 108 - Cervicite cr8nica inespecífica e/ ac~ntose do 

expit~lio do revestimento 
nQ 112 - Cervicite cr8nica e/ epitilio atípico 

(displasia intensa) positivo para cilulas 
neoplisicas -, 

nQ 115 - CErvicit€ cr8nica inespeciiica e/ metaplasia 
escamosa do epitilio do revestimento 

/ 

ALDEIA PYKANY 
Classe Ide Papanicolau = 04 

····4== 



. ., 

Classe II de Papanicol~u ~ 49 
Classe III de Pc,pani5--6lau =- 01 
Trichomonas vaginal{s ~ 18 
LiEptotrix"" 04 
Gardnel"ella:::: 16 
Altera~5es sugestivas de infec;lo por HPV = 01 
Flora coc6ide = 12 
Flora mi1i~ta = 06 
Biópsias de cola uterino 

n9 201 - C€rvi~it~ crBnica ulcerada 
nQ 208 - Cervicite cr8nica inespecífica e/ 

escamosa do epitdlio do revestimento 
met ap 1 a s it'\ 

ALDEIA BAÚ 
Classe Ide Papanicolau = 02 
Class~ II de Papanicolau = 20 
Classe III de Papanicolau = 01 
Trichomonas vaginalis = 10 
l."eptotrix = 01 
Gardnerel la :r~ 06 

}Altera~5es sugestivas de infec,~o por HPV = 01 
F~ tocóide = 09 
l)ió,p.:iia de c o l o uterino 

nQ 307 - Endocervicite cr6nica inespecifica 
' ""' 

3 - BACTERJOSCOPIA 

No Ku~~nk ok r e houve o proti 1 ema do at n:\SO n a c:hegada do 
1 anor at 01- i~~a. * Secre,~o vaginal 

ALDEIA PYKANY = 56 -17 positivos p/Trichomonas vaginalis 
ALDEIA BAÚ= 23 - 06 positivos p/ Tricomonas vaginalis 

• Secre~io uretral 
ALDEIA KUBENKOKRE = 21 - 11 positivos p/ diprococos 

gran-negativos 
ALDEIA PYKANY 33 05 positivos p/ diprococos 

gran-negativos 
ALDEIA BA~ = 12 - Todos negativos 

* Secre,lo vaginal 
ALDEIA KUBENKOKRE ~ 02 - 02 positivos p/ diprococos 

gran-negativos 
ALDEIA PYKANY 56 7 positivos p/ diprococos 

gran-negativos 
ALDEIA BA0 ~ 23 - 01 positivo p/ diprococos 

gran-negativos 
Realizado tratamento com probecilim 
OBS: Relat6rio do laboratorista em anexo. 

1 
4 - PESQUISA DE BAAR EM SINTOM~TICOS RESPIRATÓRIOS 

ALDEIA KUBENKOKRE = 95 pacientes 



ALDEIA PYKANY = 12 pacientes 
ALDEIA BA~ ~ 01 paciente 
Um paciente necessitando de exames complementares 

€ncaminhamento para Guarantl do Norte. 
OBS: Relatório dci laboratorista em anexo. 

' 
5 - PESQUISA DE PLASMóDIUM 

f< UBENK OI< RE: 
Falcíparum 03 
Vivax 14 
Mista 00 

PYKANY 
15 
i9 
02 

BAÚ \ 
0i 
00 
.-00 

i7 36 J" 01 
Nos garimpas da P~kan~, que sio 03, feio busca ativa, 

total 150 pessoas (6 recusaram coleta no garimpo de Alto 
Alegre) 

ó - COLETA DE SOROLOGlA 
No Kubenkokre, o material nio chegou a tempo. Foram 

colhidos 19 adultos jovens que fizeram coleta da secr~;lo 
uretral, com condiloma peniano. 

ALDEIA PYKANY = 128 índios - 08 nio índios 
ALDEIA BA0 ~ 62 índios - 05 nlo índios 
Dificuldade para colher, principalmente na aldeia 

P~kan~, onde a Fiocruz do Recife colheu material em 1989 e 
mais em r€la;ão a crianç:as na faixa et~ria de zero a cinco 
aAOS. 

7 - PPF 
ALDEIA KUBENKOKRE ~ 03 

e .r: ÀLttl:: IA PYI< Ah!Y ::::: 45 
Vide relatório do laboratorista. 

,,, 
8 - DADOS DEHOGR,FICOS - Em anexo. 

ALDEIA KUBENKOKRE 
/ 

( 

~ Dí. st a 50 m í nu to s df;~ vôo da e :i.dc\de de Guarant ã do l~Ort e; * Situada na margem do rio lriri; 
·* Pop ~t l aç: ã<:> ; 437; _ . -"~•;:!\'.~ _ * Res1dênc 1:a da atendente; -- ~- * En~rgia elétrica em todas as casas; 
* Recursos humanos; Atendente de enfermagem Dª Rosa; 
* Recursos mateirais: Farmicia de alvenaria e/ 3 salas sendo 
uma rebocada com chio de cimento e cobertura de taubilha, 03 
bancos, um baleio, uma mesa, um carrinho de curativos, um 
filtro, dois term8m~tros1, balan~a pa~a adulto e para criança 
com defeito, mateiial vde sutura enferrujado, eitufa 
desativada E sem term8metro, um e~figmoman6metro 
descalibrado, inexiste cama ou maca para examinar pacientes. 



Informa,aes forpecidas pelo técnico de enfermagem da 
FUNAI, Sr. Geraldo Pereira F9, que estava na aldeia: 

- Borrifa,lo duas vezes por ano, fei~a pela SUCAN; 
- Vacina;io anti-ríbica nlo realizada; 
- óbitos - 1993 uma criança e/ GECA + Desidrata~lo; 

- 1992 um idoso e/ pneumonia; 
- Nascimento - sem dados no local; 

Doenças mais comuns - gripe e/ suas complica~5es, 
diarrlia, verminose;~~aliria (20 casos/mes atingindo às vezes 
30 ou 40 casos/mes nos períodos de subida e descida das ág~~): 

- Gonorriia em 1991/92 e 93 foi feito tratamento em massa 
abrang€ndo a faixa sexualmente ativa (a partir de 10 anos de 
idade) com apmicilina em 1991, gentamicina em t192 e glitisol 
em 1 (J<;>3; 

Atendimento odontológico feito pelo dentista da cidade 
<Guaranti do Norte) e que recebe por dente extraído p€lo 
pre,o cobrado no consultório, mais transporte, mais 
a 1 iment aç:.ão; 

- Cerca de 40 horas v8o por mis em midia, para remo,io de 
pacientes para a cidadei 

A farmicia i suprida com medica,lo extra-CEHE inclusive 
anti maliricos que slo comprados, garamicina, garasone, 
tetrex, binotal cápsulas, novalgina gotas, voltarem inj. e 
comp., ozonil, anti icidos, ped~alite, buscqpan, celestone 
soro, 1:.lais'l inj., e su í e o s e escalpes de soro (poucos). Em 
falta p€nicilina. 

O atend:wuento é ·Feito cedo e à tarde, se- nece:-ssá)"io 
medica~io parenteral, durante o dia trazem a rede para a 
farmicia e retornam para a aldeia ao anoitecer. Inexiste 
caderno da anota~5es. Quando o p~ciente retorna com 
medica,lo, da cidade, para ser administrado de 6/6 horas ou 
8/8 hon:1.s, é adminlstrado du •. ,s ve:a:e:s por dia. O material de 
limpeza da farmicia deixa a d€sejar: faltam baldes, bacias, 
toalh~s de mio, vassouras, lixeiras. A igua i carregada do 
rio. A comunidade não colabora, tudo tem de ser pago: novo 
bur ac c para o lixo, ca1:>im.ff,~ volta da farmách,, transporte 
de água. Esses pagamentoll> sai:> feitos pelos caciques e às 
vezes pel~ DI Rosa (sabonete, corte de pano>. 

A atendente DB Rosa é paga pe-lo made í r e í r o "Dr . O sma r " 
recebendo 05 salirios mínimos. A mesma, devida a 1imita~5es 
inerentes à sua forma,io profissional, ainda ~ofre a pressio 
da comunidade, que quer vitaminas, remidios indicando 
inclusive o que vai tomar, freqUentemente inje,aes (vide 
r€latório da enfarm€ira Marina da EPM). Alim de suportar 
pressões quando· h,zem a "caun1:>anha Gu a r an t ã" ( :í.1· pa1·;a a e id,z •. de 
de Guarantã do Nm·te), que às vez(::,·s chega a s e r in-r:fopo·,·tável. 
~ uma pessoa honesta, bem intencionada, de bom cora,io e que 
mantim um ótimo relacionamento com a comunidade. Necessirio 
r ec a c l as em . Diz qui:-: gostaria de trabalhar,"·Pichad<i\". Est<i\ 
numa situa~io delicada, de inseguran~a devido à liminar 
judicial da questio da venda da madeira dessa irea indigena. 
Necessita muito desse emprego. Reconhece que os índios ,stio 
super medicalizados mas cumprem ordens superiores tipo: 
9arazone em conjuntivite, garamicina já no primeiro dia de 
diarré:ia. 

. ... i'::: 



O técnico de enfermagem Geraldo Pereira FQ~ funcionário 
da. FUNAI J goza de mui to prestígio na. aldeia, e confiança 
total das lideranças. Pouco para na aldeia. 

~ quem resolve as questôes financeiras em Redenç~o (onde 
mora sua família) ou 6uarant:'.3'. do Norte, indo· também a Belém 
da Pará onde reside o madeireiro "Dr~ Osmar" = Tem controle 
absoluto da aeronave, é quem determina viagens~ compras e 
nos deu muito apoio durante a nossa estadia. 

As DST s~o preocupantes - necessário se faz um programa 
preventivo, a longo prazo~ 

Com a introduç~o de confecçôes de pulseiras de miçanga~ 
as mulheres mais jovens tem-se dedicado mais a essa ativida 
de, sobrando para as mais idosas a ida para as roças~ obser 
vado por nós em várias casas. 

Em Guarant~ do Not-te fica a casa da comunidade (vide 
item Hospi ta 1 6uar an t~ do Norte) • Mui tos c~es sarnentos e 
dejetos humanos em volta das casas e na aldeia. 

Há muita comida na aldeia, abundância de caça, pesca e 
produtos da. roça. Pouca alimentaç~o de fora: e r r oz , óleo, 
doces, biscoitos, coca-cola quando tem dinheiro. 

O que chamou a atenç~o foram quatro R.N. de baixo peso 
(seguramente nenhum deles pesava mais de 2.500 gramas), mui 
tos abortos provoca.dos e mui tas m•es solteiras~ O assunto 
das crianças de baixo peso foi conversado.com o cacique 
Kokoreti e segundo ele~ os jovens n•o tratam mais o filhos 
recém-nascidos com as ervas que conhecem e se os jovens n~o 
perguntam eles n~o v~o oferecer. Alguns desnutridos nessa 
aldeia. A medicina tradicional ainda é praticada. 

A casa dos homens ainda bastante frequentada, com TV e 
antena pa.r-abólica, funcionando toda a noite e às vezes à 
tarde, onde se pode ver, os velhos confeccionando artesana 
tos, algumas pessoas conversando e onde s~o realizadas reu 
niôes. 

Os índios n~o t@m controle do que ganham, do que gastam~ 
do gasto de combustível e sobre a aeronave. Há quatro caci 
ques recebendo salário de US$ 2.000 (dois mil dólares) por 
m@s cada um pagos pelo madeireiro. 

A FUNAI é ausente na área~ n~o há envio de medicamentos 
e n~o tem controle sobre a madeira e o garimpo. 

Durante a nossa estadia n~o houve um clima de muita coo 
peraç~o~ primeiro porque o dia 22 de abril {data da liminar 
da quest~o madeira) estava perto e eles estavam se mobili 
zando, com avi~es de madeireiros e da comunidade levando os 
guerreiros para a cidade; logo após o retorno deles de Bra 
sília, gripe com complicaçôes respiratória em praticamente 
em todas as crianças até a faixa etária de 5 a 6 anos; perí 
odo de caça às araras; n~o chegada do 
la.boratorista e do material n~o conseguimos cumprir nossa 
meta nessa aldeia~ faltou colher cerca de quarenta secreç~es 
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cervico vaginais e praticaments 80X dos homens nio foram 
examinados. 

No Kubenkokre atualmente não hi prolessor, a escola est~ 
inacabada e hi jovens estudando na cidade de Guarant~ do 
No1· te. /' 

ALDEIA PYKANY 

• Dista 60 minutos de v8o da cidade de Guaranti do Norte, 03 
horas de motor de p8pa e 10 minutos de v8o da aldeia 
Kubenkokre, à margem do rio Iriri. . 
• Popula~lo - 220 pessoas t 
• Duas cisternas para capta;lo de igua 
* Gerador que fornece energia elétrica para toda aldeia * Virios motores de popa Ufilacios para ca,a, pese~ e ir às 
roç:as * Dois ridios - 01 na casa de Raiol e outro na do P~katire 
·:ll Escol'p de a l ven a r í a em c on s t r uc ão 
* Barricio para extraçio de óleo de castanha que i vsndido 
para a Bod'.::l shop * Recursos humanos: 01 atendente de EnfermagEm, D~ Maria de 
Jesus 
* Recursos matEriais: 01 farmicia de alvenaria em fase de 
constru,ão, com telhas de barro, assoalho de cimento. A 
farmicia funciona ainda no mesmo barracão barreado com 
cobertura de palha * 03 casas ande moram os nlo índios 

A farmicia funciona em um barracio coberto de palha onde 
reside: atendente de enfermagem, piloto do barco e/ família 
(esposa e duas crian,as), cunhadas e mais uma crian~a de 
colo. A farmicia esti bem equipada, limpa, contendo muita 
medica,io extra-CEME. Existe estetoscdpio esfigmoman8metro, 
balan~as para crian;a e adulto, material para curativo e 
sutura, filtro, lixeira. ralta cama ou maca para examinar 
paciente. 

As atividadEs d€ sa~de slo semelhantes ao observado no 
Kubenkokre. 

As informa,5es s6br€ imunizailo, doenias mais comuns e 
óbitos, foram fornecidas pelo Sr. Francisco Naefe que esti no 
garimpo de Alto Alegre, pois a atendente esti no local hi um 
mês : 

\ 

- nio soube informari 
- feita pela SUCAN duas vezes ao anoi 
em 1993 - 03 (02 crian,as de maliria e 
adulta com pn~umonia); 
em 1994 - 03 crian,as (02 de malíria e 
com GECA> 

01 

- Imuni2a,lo 
Borrifaçio 
óbitos 

01 
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Doen~as mais comuns semelhantes aos de Kubenkokre. Em 
1993 houYe muitos casos de mal~ria e 
ign 01·a quantos; 

- DST - alguns casos, ignora ntlmeros; 
20 horas de v8o por mis em midia, para remo~io de 

pacientes <dado fornecido pelo Piloto da 
aeronave da comunidad€ Sr. Hitler>. 

A atendente de enfermagem D! Maria de Jesus, contrat~da 
pela comunidade esti no local acerca de um mis, nio fali a 
língua, com pouco conhecimento inerente l sua formailc 
p1·of'iss:i.ona1 porém c om von t ade de apnmder. Nece-5sá:'1·io 
reciclagem Cela estava querendo ir embora). Os pacie~tes 
ou familiares i que determinam quando devem ir para a 
cidade. Excesso de medicalizaçio. O monitro ~e satlcie 
indígena Beptoit Txucarramie estava assumindo a ~armicia 
após o retorno do ticnico de enfermagem Gaia para Aukre. 
Com a doen,a do pai, Beptoit presizou ir para Goiinia e a 
comunidade contratou uma atendente. 

Quando chegamos a P~kan~ a comunidade estava voltando do 
entlrro de uma crian,a falecida de complicaç5es de mal,ria. 
Avilo de garimpeiro ji na pista para remo,ão de pecientes 
graves (duas crianças e deis adultos>. A(atendente estava 
meio que perdida nesta confumlo. · 

O aviio da comunidade nio fica na aldeia sendo 
solicitado, quando necessirio para Redenção (onde o piloto 
mora) . 

As chefias nlc tem contr61e dos gastos de combustível do 
ouro, da madeira. Segundo o Sr. Naefe a comunidade recebe 
US 25.000 (vinte e cinco mil dólares) per mls durantE 
quatro mises do madeireiro; cerca de US 70.000 <setenta mil 
dólares) da Bod~ Shop. Quanto aos garimpo$, ignoramos. 

A ~iimenta~io é farta, com muito peixe, ca~a e produtos 
da roç:a. 

A medicina tradicional i praticada, o paji/raizeiro sendo 
enviado a Guaranti do Norte para tratamento de criança 
hospitali:ii:ada. 

Presenç:a de do2e nio indios morando fora da aldeia, após 
a pista de pouso, incluindo aí o marceneiro; seis nlo 
índios colhendo castanhas no local denominado 
Castanhal, para a comunidadR. 

Hi duas cisternas que abastecem a aldeia, com água 
puxada por motor a eletricidade, uma delas contaminada. A 
mesma está situada numa d€pressio distando i00 metros das 
casas dos nio índios, mal vedada e os dejetos dessas 
pessoas sio depositados a ciu aberto, entre as casas e a 
cisterna onde existe um declivR acentuado. 

A aldeia~ limpa com pouco mato ao redor. 
Os chefes tem muita voz ativa e aux~liou-nos muito. 

P~katire tem certeza que a malíria ~ vem dos garimpes. 
Devido a problemas internos no Kubenkokre e no Ba~, a 
tendincia i o crescimento populacional dessa aldeia, pois 
durante a nossa estadia seis famílias vieram do Ba~ e 
quatro do Kubenkol<re,. d~-: mucíanc a definitivi1. /\~ 
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Pr'='t->enç:<i\ de m:i!l~sionái .. ia do "Stunmer" que frec~uenta as 
comunidades hi mais de trinta anos, com cultos e aulas. A 
mesma :i.ndicou um pro-l~esso1· que fe:a: o c:urso no "Bumme r " e 
estava aguardando material para iniciar as aulas. 

A FUNAI está ausente da área, o respaldo i dado pelo 
madeil·eiro e "donos" dos gari-1\Ípos. 

As DST sio motivo de preocu~aç:io pois, essa aldeia mantim 
vínculós estreitos com a aldeia de Kub~nkokre. 

ALDEIA BAÚ 

* Dista 2 horas E meia de v6o de Reden;lo e 1:40 minutos de 
Guarantl do Norte. 
* Popuia,io de 128 Cantes da mudan,a de seis família para 
P~kan~>. 
* Eletricidade em todas as casas. 
* Quatro po~os na aldeia e um no Posto. 
* Escola de madeira com cobertura de telhas de ~mianto. 
* Uma fossa serve aos barrac5es onde r~side os nio índios. 
* Uma casa onde reside a professora. * Um barracio onde reside nio Índios que trabalham para os 
chefes. 
• Recursos humanos: 01 atendente da·FUNA!, que responde 
pela chefia do Posto. * Recursos materiais: 01 farmicia de madeira coberta 

,~arcialmente por telha de amianto e taubilhas. * Ridio na casa do cacique. 

AI farmicia contim medica;lo bisica escassa, desprovida 
de: esfigmoman8metro, estetoscópio, material adequado para 
sutura e ·curativo, água oxigenada, esp~radrapo, gase. 
Contim um baleio, um filtro, um carrinho para curativos 
enferrujado, um armirio e prateleiras. O microsccipio 
forn~cido por garimpeiro i inadequado para exames 
hemosccipicos. Sequer serve para faz€~ .a PPF. 

As doenias comuns slo semelhantes aos das outras 2 
aldeias, porém o n~m~ro de casos de maliria i 
proporcionalmente maior. 

Dados fornecidos pelo atendente/Cheff PIN Sr. Osanam: 
em 1993 - 60 a 70% da aldeia com mal,ria (outubro a 

maio>; 
- em 1194 - 20% da aldeia com maliria; 

03 casos de tuberculose em oito anos; 
- 05 casos de leishmaniose em oito anos; 
- gripe com complicaç5es respiratórias frequentemente; 

doen~as diarriicas no inicio da subida e descida das 
íguas do rio. 

- 6bitos - 1988 uma crian~a com emorragia intern~; 
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1989 uma crian~a cem broncopneumonia; 
- 1990 um adulto com anemia+ epistaxe; 
- 1991 um adulto com maliri~; 
- 1993 um R.N. com anencefalia; uma mulher 

adulta devido a queda de um pi de ingi; 
- 1994 nenhum caso ati o mom€nto. 

- Nascimentos - sem dados no local. 

A aldeia Ba~ estava em situa,io de sa~de melhor que as 
outras. Os pacientes graves são transferidos para o 
hospital de Matup~. Anteriormente iam para Guaranti do 
Nort€, pcrim o convinio foi cortado de0ido ao não pagamento 
da parte hospitalar. 

Desinimo total do Sr. Osanan, que est~ no local hi oito 
anos, devido a in~meros garimpas fl9recendo na região, 
regatSes subindo o rio, problemas com garimpeiros 
(inclusive agr~ssio física) e falta de apoio do órg~o 
t ut o r . 

~ •mtranho ver realizar um culto na casa dos hom~ns - o 
"Swnmer" na á\·ea há cerca de trinta anos. 

A professora que r e s í d e no Loc a l , J paga pela comunidade, 
recebendo trinta gramas de ouro poi ~is, dando aulas por 
duas ou tris horas/dia. O marido ~e~de roupas, ridios, 
etc., nos garimpes e regat5es .C~stavam chegando do 
Paraguai, onde foram fazer cmpras). 

O avião da comunidade: estava no · conserto em Goiâ1"iia 
por~m os pap~is dE posse do mesmo estio em nome de um dos 
dosnO$ de garimpo. , uma terra de n~n~u~m. 

GUARANTÃ DO NORTE/ HOSPITAL 

E'.st i vemos no hosp i ta 1 na e idade de. Gua r an t ã do Norte que 
retaguarda hospitalar e ambulat~iial aos pacientes 
proveniente• das aldeias de Kubenkokri e P~kan~. Contém: 
34 leitos, 01 csntro cirdrgico, 01 sala de parto, 01 rai-X. 
Serviç:ofü de u t t r a-soncs r a+í.a e E.C.G .. ; exames t abor at or í a í s 
ef€tuados fora. O raio-Xi pouca potlncia limitando-se a 
raio-X de extr~midades. 

Dados fornecidos pelo Dr. Minoro, um dos donos do 
hospital: * Interna~5es - Kubenkokre - 02 a 03,pacientes/semana 

- P~kan~ - 02 a 03 pacientes/semana 
- Bad - interna,aes na cidade de Matup~ 

- Hidia de permanlncia - 04 a 05 dias 
Os pacientes sio internados em qu~rtos com familiares, 

tendo de direitoa apenas a alimenta~io dos adoentados e sem 
medica,lo, que é prescrita e comprada fora 
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* Consultas ambulatoriais - 30·a 40 por aldeia/mls 
(kubenkokre e P~kan~> 

• Cirugias efetuadas - fazem cirurgias de pequeno e mddio 
porte: apendicectomia, herniarafias, ces,rias, curetagens. 

Estivemos visitando o hospital e notamos que os quartos 
slo acanhados e com pouco espace. · 

Interna,lo de pacientes ambulatoriais . 

. / 
/ 

/ GUARANTÃ DO NORTE/ CASA DO INDIO 

Am comunidades de Kubenkokre e ·P~kan~ tem casas em 
Guaranti do Norte, mantendo uma per4a e um gol, motoristas 
e cozinheiras. A auxiliar de enfermagem Cleunice, paga 
pelo madei\·eiro "Dr. 0-smws" at,211de aos índios, indo 
e&p€ri-los no aeroporto, fazendo a t~iagem. A ela cabe 
administrar a casa do Kubenkokre e P~kan~, suprir com 
alimenta,Ses, comprar remidios para pacientes internados, 
fretar aeronave em casos de urgincia,·sudar as dividas das 
comunidades com supermercado, farmácia e hospital. O Sr. 
Hitler, piloto da aeronave da aldeia ~~kan~ tamb,m efetua 
part€ do pagamento. Os índios ~e Cachoeira e Kapot 
(Parque Indígena do Xing~) quando necessitam de 
atendimento midico/hospitalar utiliza~ a casa do Megaron e 
são auxiliados pela Cleunice. 

GARIMPOS 

Os tris garimpes que pertencem a ~Ideia P~kan~ foi feito 
busca ativa nos casos de malíria, titilizando avi5es dos 
"donos" d o s garimpes Si-. Rami Martins de Melo (Garimpo 
Kempoti) e Sr. Josi Jurandir Ferreira (Garimpas Cateté e 
ii-Hto Alegn~). 

No~ garimpas da ,rea do Ba~ C~erca de 12 segundo 
informa;5es do Chefe do PIN Ba~ com mais dE 2.000 pessoas, 
n~o contando as dragas que operam no rio Curui> essa busca 
ativa nio foi possível devido a falta de meio de 
t r an ap o r te, com ar en ove prometida por um dc s "donos" d,') 
maior garimpo nio vir nos buscar. ~uanto ao garimpo do 
Kubenkokre, soubemos de sµa existincia apds sairmos da 
aldeia e que trabalham nela 10 a 20 pessoas. 

1 - GARIMPO KAMPOTI * A leste da aldeia de P~kan~, mai, ou menos 150 Km em 
linha reta, a 25 minutos de v6o e a 35 minutos de Castelo 
dos Sonhos; 
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* Extensio do garimpo mais de 05 Ki18metro 
* Inf~a-estrutura exist€nte: 

- pista de pouso 
- 04 barracas na ~rea central 
- 01 farmicia 

01 dispensa com cozinha 
- 01 €scritório/dormitório 

eletricidade fornecida por grupo gerador na irea 
centra 1 

13 locais onde trabalham as miquinas (barrancos 
espalhadas o mais próximo a 15 minutos de caminhada e o mais 
distante a 2 horas da irea central) 

saneamento b,sio: 01 poço na írea central e 13 potos 
nos barranCO$J 01 foss~ existente na casa da auxiliar de 
en f e r mag em 

- inexist&ncia de fossa nos barrancos. 
Hora no local a auxiliar de enfermagem Di Josilete da 

Silva Ribeiro que ia dona das medica~aes e que mantem mais 
uma farmicia em Castelo dos Sonhos. Tudo 4 vendido tomando 
como base o grama do ouro. Na ocasiio havia 88 pessoas no 
local, 09 mulheres e nenhuma criança. 

Segundo informa,5ss fornecidas pelo filho do Sr. Rani, 
Raniere Queiroz Melo, nio se faz uso de mercdrio neste 
garimpo, a rotatividade da mio-de-obra é baixa e que fazem o 
"reflorestamento"?? quando o barranco é desativado. 

Informa,5es da ir~a de sa~de fornecidas pela auxiliar de 
enfermagem D! Jocilete: 

1993 havia 205 pessoas no garimpo, 202 tiv~ram maliria 
130-falciparum, 72-vivaxi 02-coma malirico e nenhum sendo: 

óbito, 
- 1994 04 casos: todos falciparum1 

Qualquer paciente com febre i encaminhado 
dos Sonhos, onde é feita a limina; 

- SUCAN nio vai a irea; 
Medica,io de anti-malirica i vendida na 

para Castelc; 

d o 
garimpo; 

Populaçlo predominantemente nordsstina,~constatada por 
nds. Mais de 95X provenientes do Maranhão, Piauí e Cearí. 

- Inexiste saneamento bisico nos barrancosi 
- 02 casos de DST em 02 anos (gonorr,ia); 

Nenhum caso de epatite; 
- ITU cerca de 10 casos/mis; 

Micose de pele (onicomicose/tinha cruris e circinata/ 
pitiriase versicolor)1 

Imuniza,lo: incentivados quando vio à cidade. Uso d~ 
tetragama em casos de ferimentos corto contusos; 

Acidentes: ferimentos corto contusos simples i feito 
sutura no local 

02 quedas de barreira em 1994 
04 quedas de barreira em 1993 - 01 cibito por queda de 
irvore sobre o barranco; 
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HH € TB nenhum caso; 
- Venda de preservat.ivo: 60 a 80 unidades/mis; 
- Gatos - 3 · 

Cles - nenhum; 

2 - 3 GARIMPOS ALTO ALEGRE e CATETé 

Situados ao norte da aldeia P~kan~, Alto Alegre distando 
70 Km e a vinte minutos de v8o da aldeia P~kan~. De Alto 
Alegr€ a Cateti cerca de 30 Km e oito minutos de v8o. 

CATET' 
Garimpo que foi desativado em janeiro/94, e que estava 

s~ndo reativado com transporte de miquinas de Alto Alegre a 
Cateti de aeronave. 

Informaç5es prestadas pelo Sr. Jurandir e pelo Sr. 
Haefe Pinto> este ~ltimo i uma pessoa paga pela comunidade 
de P~kan~: - Garimpo do Cateti dista 01 dia de caminhada do 
rio Iriri. 

- 03 barrac5es 
- 23 pessoas 
- igua de greta 

inexistência de fossa 
presEn~a de 08 mulheres, 06 crian,as, cães e gatos 
imuniZailD: nio é feita 

- n~o há contr61e de pessoas que entram e saem 
- extenslo: cerca de 02 kim16metros 
- cantina 
- 03 miquinas funcionando 

1993 surto de mal~ria. Não sabe informar quantos 
adoeceram. 

1994 - 20 casos, sendo 15-falciparum e 05-vivax, DST e 
Epatite - nenhum case 

ALTO ALEGRE 
Cerca de 45 pessoas, em fase ds desativa,ão parcial. 
·· fannác :i:c:-1. 
·- r e s í d ên c La do "d cn c " 

desencontro de informa~~es conta o nQ de· miquinas 
funcionando - 17? 20? 

Nesses dois ~ltimds garimpes nio pudemos colher mais 
dados pois além do atraso do aviio, havia ~ma desar9ani2a,io 
nesses locais, do desinimo e da desconfian,a das pessoas. 

N~o hi dados quanto~ populatio, qu~ i flutuante. 
A filha do Sr. Jurandir, é que vende na farmicia e a 

medica,ão anti m•lJrica i administrada aleatóriamente 
inexistindo tabela de dosag•ns da SUCAN. 
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Havia 02 pacientes acamados~ com malária há mais de 05 
dias aguardando a aeronave para sair da área~ 

Devido à proximidade com o rio Iriri~ n~o havia controle 
das pessoas que entram ou saem do Cateté. 

Recusa de coleta de sangue por 06 pessoas vistos por nós 
em Alto Alegre. 

Veladamente soubemos que as cozinheiras mantém relaç~es 
sexuais com garimpeiros mediante pagamento em ouro. 

Raiol recebe do Kempoti e Pykatire dos outros dois ga 
rimpas, ignoramos quanto. 

Presença freqüente do Sr-. Rani na aldeia, a.ssim como 
contatos via rádio quase que diariamente. 

Idas freqüentes dos índios aos garimpas, inclusive per 
noites. 

Venda de bebidas alcoólicas~ proibido segundo os infor 
mantes destes 03 garimpas~ assim como a prostituiç~o. 

OBS: Vide relatório do laboratorista2 

Problemas encontrados: os mesmos observados pela enfer 
meira Marina - EPM~ incluindo a aus@ncia quase que total do 
órg~o tutor na ár-ea. 

1. assist~ncia médica/odontológica pr-ecária 
2. uso intensivo de medicamentos 
3. desprepar-o dos profissionais de saúde 
4. falta de controle e registra de vacinas 
5. falta de registros de óbitos/nascimentos nas aldeias 
6z gastos excessivos com internaç~es hospitalares 
7. fa.l ta de sistema de refer'ªncia e contr-a-refer@ncia 

para os pacientes encaminhados para a cidade 
Bz ausªncia programa de formaç~o de monitores indígenas 

de saúde. 

A falta de uma política indígena de saúde/educaç~o/al 
ternativas econômicas adequadas aos anseios das comunidades 
desencadeou uma experi@ncia de extraç~o de madeira/garimpo I 
comercializaç~o de produtos naturais, sem assessoria e fis 
c a Lã z a ç ã o contínuas do órg~o tutor5 deixando essas 
comunidades à mercê dos interesses das empresas que monopo 
lizam o comércio do produto. 

Ao contrário do esperado, observa-se que os índios est~o 
sendo tripudiados, est~o com a saúde mais deteriorada, com 
as DST grassando e n~o tendo noç~o concreta dos riscos que 
isso acarretará às comunidades, num futuro próximo= 

Necessário se faz uma. aç~o global: saúde, educaç~os pro 
jetos de alternativas econômicass 

r-;s dados e comentários acima citados das aldeias e ga 
rimpas visitados neste trabalho de atendimento médico e la 
boratorial na Reserva Indígena Mekr~notire nos dá a parcial 
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idéia do descaso dos órg~os, entidades e instituto que pres 
tam serviço àquela comunidade deixando a desejar as priori 
dades que se fazem necessárias em todo o processo cultural 
que se encontra aquele grupo. 

A falta de uma política indígenista série, ética e de 
cente, voltada a preservar a moral e dignidade perdidas com 
a exploraç~o indiscriminada de madeira e garimpo, leva-nos a 
imaginar ser essa terra, uma terra sem dono. 

Necessário se faz: 

- atendimento médico e laboratorial com freqüªncia; 
- fortalecimento ao atendimento primário nas aldeias com 

recursos humanos capacitados; 
atendimento hospitalar adequado, com administraçôes 

próximas às áreas de maior fluxo indígenas; 
- formaç~o e conscientizaç~o de monitores de saúde; 
- construç~o e manutenç~o de escolas, com treinamento de 

professores bilíngües para melhor aprendizado; 
- n~o permitir morada permanente de n~o-índios em nú.mero 

excessivo nas aldeias; 

t 
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Esperamos que essas medidas sejam tomadas com sensibili 
dade, respeito e responsabilidade diante do quadro e apre 
sentaç~o deste trabalho. 
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