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A COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

E OS BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS Á SAÚDE DOS XIKRIN 

Desde o ano de 1982 como consultor da Vale do Rio Doce para a saúde das 

populações indígenas da área de influência do projeto Ferro-Carajás, venho 

insistindo sobre diretrizes básicas assistênciais à saúde dos Xikrin, tendo contribuído 

com mais de 25 relatórios. A colaboração da Vale seguindo minhas diretrizes 

contribuiu de maneira notável com a queda da mortalidade e morbidade, com o 

aumento também notável da demografia. 

As diretrizes básicas de saúde que devem prosseguir com verba para saúde, 

proporcionada pela Vale do Rio Doce são: compra de medicamentos da lista que 

sempre atualizo e oriento a enfermagem: convênios com os hospitais CLIMEC de 

r- Marabá e Carajás. Clinica Radiológica São Lucas e Laboratório Santa Marta de 

Marabá; remoções aéreas criteriosas de doentes Com necessidade de 

internamentos hospitalares: pagamentos diferenciados dos auxiliares ou técnicos de 

r enfermagem com melhor remuneração: saneamento com oferecimento de água 

potável e banheiros: gabinetes dentários nas aldeias e tratamentos restauradores. 

r- A APITO credenciada da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) que é do 

Ministério da Saúde realiza as vacinações do calendário nacional, o controle do 

câncer do colo uterino promovido pelo Papilomavirus (HPV) endêmico entre os 

rr-: Xikrin, visita às aldeias com a presença da enfermeira de nível superior, da 

laboratorista realizando exames de escarro para tuberculose, hemogramas, exames 

de urina, fezes, colesterol, triglicérides, glicemia, í3HCG. Uma auxiliar ou técnica de 

- enfermagem da APITO substitui os dois técnicos de enfermagem do Cateté e a do 

Djudjê-Kô quando em folga a cada 20 dias de trabalho. Esses técnicos de 

- 
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enfermagem que são substituídos pela técnica de enfermagem da APITO, são 

,,..... aqueles contratados com salário diferenciado pela verba da saúde das Associações 

Indígenas. 

A saúde é complexa dependendo sobretudo da enfermagem das aldeias, dos 

hospitais e clínicas especializadas de retaguarda, da comunidade indígena, do 

médico visitante, do odontólogo que faça um serviço de qualidade contratado para 

trabalhar nos gabinetes dentários montfados nas aldeias Djudjê-Kô e Cateté, dos 

educadores, do empenho da Vale em socorrer os índios, com o exemplo do grande 

r: colaborador da Vale, José Josino de Almeida Neto, da FUNAJ, da credenciada da 

FUNASA com suas atribuições já descritas, dos Postos de Saúde do município 

fornecendo os tratamentos para malária, tuberculose, leishmaniose, hanseníase e 

AIDS ou HIV. O atendimento à saúde dos Xikrin tem seu fundamento básico na 

-verbada Vale que não deve ser interrompida ou deslocada para outras finalidades. 

A Companhia Vale do Rio Doce jamais poderá se ausentar do compromisso com o 

atendimento à saúde dos Xikrin. O Governo ou instituições governamentais não tem 

I""'. condições de prestar assistência integral e de qualidade através da FUNASA e 

setores municipais sem a presença de grandes empresas como a Vale, Eletronorte e 

Ara cruz. 
r-. 

A Vale pela sua vizinhança territorial dos Xikrin não pode se descompromissar com 

a assistência à saúde. A colaboração da Vale com verba para a saúde contará 

sempre com a simpatia dos índios próximos dos polos de mineração. 

3 
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Ultimamente tem ocorrido incidentes de índios Caripuna do Amapá e Tembé do Pará 

com funcionários da FUNASA pela falta de medicamentos e atendimentos 

qualificados. As filas e falta de atendimento qualificado podem ser observados em 

hospitais municipais e estaduais do país. 

Aprendi como consultor do Banco Mundial que uma empresa com geração de lucros 

nunca poderá conviver com uma vizinhança carente ou pobre na assistência. 

O hospital Albert Einstein de São Paulo possivelmente o maior estabelecimento 

empresarial de assistência à saúde da capital, gerador de grande lucro que lhe .- 
I""", possibilita ter os melhores aparelhos laboratoriais e de imagens, localiza-se no bairro 

mais rico residencial da cidade, Morumbi, porém possui atrás uma das maiores 

I"'"' favelas com mais de 20 mil indivíduos. Esse hospital empresa, benemérito de 

judeus, presta assistência integral à saúde da melhor qualidade na favela de 

Paraisópolis, tendo montado um conjunto ambulatorial enorme no centro da favela, 

,... visível dos apartamentos ou quartos particulares. O Albert Einstein é responsável 

por todos os funcionários de saúde da instituição particular e filantrópica que atende 

os favelados, realizando cirurgias no hospital de primeiro mundo. É um exemplo 

para aquelas empresas que somente se preocupam com lucros e procuram se 
,:""'- 

retirar de atividades assistenciais. 

Há 3 anos passados uma índia Xikrin, Kokoiú, com câncer da tiroide operada no 

f"", hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina, onde trabalho, necessitava de 

,.,,....., receber iodo radioativo e ficar isolada em quarto especial chumbado. Nessa ocasião 

com o problema da falta de verba para saúde ou contenção ou deslocamento para 

- 4 
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outros setores da Associação Bep-Noi, precisei pedir ajuda ao hospital Albert 

Einstein que socorreu a índia Xikrin, pois as últimas administrações da Vale não 

r- eram receptíveis. 

Recentemente a Fundação Bill Gates e Melinda Gates destinou 85% do seu capital 

para ser aplicado em atividades filantrópicas em regiões carentes no mundo. 

r-. Meu avô materno, um grande empresário de material de ferro, ajudou tanto a Santa 

Casa da cidade de sua esposa, Jacareí, que mostra na entrada uma grande placa 

de bronze com os agradecimentos a Alfredo Schurig e sua família. 

r-. 
No início do ano fiquei bastante preocupado com emails do responsável da Vale 

,-., com os programas dos índios Xikrin, dando a entender a vontade de se afastarem 

da assistência à saúde que deveria ir para a FUNASA, órgãos municipais e 

estaduais. Essas outras instituições já atuam na saúde dos Xikrin dentro das 

,,...... limitações próprias. Não é verídica a afirmação de que a Vale é a única a atuar na 

saúde e que deseja participação de órgãos governamentais. 

A Vale havia contratado consultoria para rever gestão de programas. A consultoria 

contratada e ouvida pela Vale deveria entender de saúde pública, medicina, 

,,-.., enfermagem. odontologia, possuir formação em saúde para poder emitir pareceres. 

I"'. Nada adianta emitirem pareceres de uma viagem numa situação tão complexa como 

é a saúde se não possuem competência. O consultor médico que atende os Xikrin 

,,.... há décadas não foi ouvido ou consultado. 

- 5 
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No ano de 2004 a Vale retirou este médico consultor do organograma anual de 

visitas e introduziu o odontólogo. Ambos tem que ter o seu lugar no organograma 

anual. Pelo fato de ter sido excluído do organograma de saúde pela Vale, recusei o 

pagamento da Associação Indígena ao tomar conhecimento. 

Quero uma boa assistência à saúde dos Xikrin e um bom desempenho da Vale, 

isenta de críticas como grande empresa nacional com nome tão conceituado. 

/'""'. - Colaboro com os índios e Vale no setor saúde como professor universitário com 

doutoramento em medicina e doutorado em endocrinologia metabolismo e nutrição, 

- com mais de noventa trabalhos científicos . 

.,...., 

,,..... Os benefícios proporcionados à saúde dos Xikrin pela verba do Banco Mundial e 

Companhia Vale do Rio Doce foram enormes e significativos. Qualquer retrocesso 

irá criar problemas e desmoralização. 

A verba anual para cumprimento das minhas diretrizes de saúde deve ser garantida, 

não deslocada, não interrompida em qualquer situação de conflito dos índios com a 

Vale ou da Vale com os índios. 

r, Futuramente o Hospital Regional de Marabá estará disponível como 

estabelecimento estadual para tratamentos de alta resolução, impossíveis de serem 

realizados em hospitais menos equipados e sem Unidade de Terapia Intensiva. 

6 
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Escutei um desatino que seria o atendimento dos Xikrin do Cateté pela 

r-. 1 municipalização de Parauapebas. Como já referi a Fundação Nacional de Saúde 

r. (FUNASA) com atribuições na assistência à saúde dos índios e Postos de Saúde 

Municipais, já atuam com a saúde dos Xikrin dentro das suas limitações, não 

podendo contribuir na medida dos recursos proporcionados pela Companhia Vale do 
r- 

Rio Doce. Compra de medicamentos de primeira linha, remoções imediatas de 

/'"'. índios, melhor remuneração de enfermeiros mais qualificados, convênios 

hospitalares e assistênciais de qualidade, construção de casas, oferecimento de 
/"". água potável, saneamento, foram proporcionados pela Vale, de acordo com minha 

r-, 1 orientação e deverão continuar para o bom conceito da grande empresa. 
r- 

Conheci os Xikrin na época em que a fragilidade da saúde era extrema com risco de 

I'"' 1 extinção quando iniciei as primeiras vacinações, mortalidade enorme de crianças e 

jovens, parasitoses intestinais e da pele, infecções pulmonares e intestinais, malária, 

r». água transportada do rio em panelas e latas, iluminação precaríssima com velas e 
/"". 

querosene. Toda essa situação foi modificada com recursos sobretudo da Vale e 

não pode ser alterada. 

Os Xikrin encontram-se em situação de transição de moléstias infecciosas para as 

crônico degenerativas e necessitam de recursos assistênciais da Vale. 
r. 

r-. 

(' 

r-. 

r-. 
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CONSULTORIA CONTRATADA PELA VALE SOBRE GESTÃO DE PROGRAMAS 

r-, 

Pessoas sem qualquer formação em saúde pública, saneamento, medicina, 

odontologia e enfermagem, competência e especialização em saúde não devem ser 
,,-.., 

consultadas sobre saúde que nada entendem e possam prejudicar os índios, as 

Associações Indígenas e a VALE do RIO DOCE. Tenho impressão que houve 

aconselhamento prejudicial ao programa de saúde da VALE para com os Xikrin e 

mesmo uma radicalização de idéias. 

""' A VALE insiste em nova gestão com participação de órgãos governamentais no 

atendimento à saúde dos Xikrin, dizendo que não quer ser a única na assistência à 

saúde dos Xikrin e que deseja a participação de órgãos governamentais. A 

participação da VALE é essencial pelo fato de ser uma empresa geradora de 

grandes lucros e poder investir na saúde dos Xikrin, porém não é a única que 

investiu ou investe na saúde dos índios. 

No passado os missionários católicos e em particular Frei José Caron foi quem 

""' salvou, reagrupou e assistiu na saúde e sobrevivência dos Xikrin. Com a saída dos 

missionários católicos entrou a FUNAI com toda sua limitação porém possuía uma 

Equipe Volante de Saúde. O governo do Presidente Collor terminou com as Equipes 

/'""'\ Volantes de Saúde e lançou os índios no abandono assistencial. Um Comitê de 

Ajuda aos Xikrin composto por mim, Lux Vidal e padre Eduardo Lemaitre continuou 

ajudando os Xikrin. Por ocasião do empréstimo do Banco Mundial para a construção 

I"", da Ferrovia Carajás, essa instituição bancária vinculou uma ajuda assistencial 

!"""', 

!"""', 
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substancial à saúde dos índios da área de influência da ferrovia. A VALE tomou o 

compromisso de continuar assistindo os índios da área de influência da ferrovia. 

Posteriormente outras instituições governamentais sobretudo, passaram a assistir 

dentro das suas limitações os índios Xikrin, de maneira que a VALE nunca foi a 

única a prestar assistência à saúde. A contribuição da VALE na assistência à saúde 

sempre foi substancial e necessária por ser uma grande empresa vizinha dos índios. 

- 
Irei citar as instituições que assistem ou assistiram os Xikrin na saúde, para mostrar 

que a VALE nunca foi a única como dá a entender, desejando participação 

governamental. 

r 
,,.-. 

Os Postos de Saúde municipais são os responsáveis pelas endemias fornecendo 

medicamentos para tratamento da tuberculose, malária, leishmaniose, hanseníase e 

HIV ou AIDS. Inúmeros Xikrin receberam os medicamentos para tratamento de 

tuberculose e leishmaniose do Posto de Saúde municipal de Marabá. 

O governo estadual atende os Xikrin em hospitais de Belém para casos de difícil 

resolução como canceres no hospital Ofir Loyola ou moléstias infecciosas como 

blastomicose pulmonar ou cavidades pulmonares que necessitam ressecção no 

hospital Barros Barreto. Recentemente Pukadjuá com blastomicose pulmonar 

retornou do hospital Barros Barreto, após ser enviado pela APITO ( credenciada da 

FUNASA) em Marabá. 

9 
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A APITO que é credenciada pela FUNASA do Ministério da Saúde visita 

periodicamente as aldeias Xikrin, vacinando e atuando na prevenção de doenças, 

substituindo em folgas das enfermeiras das Associações. A APITO envia doentes 

para atendimento terciário em hospitais de grandes capitais como Belém e São 

Paulo em vagas do SUS. 

I'"" O Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina é referência nacional em 

atendimento de índios através de um convênio universitário com o SUS. Beti, 

Kuprure, Nikaere e Kokoiú com canceres foram tratados no hospital São Paulo sem 

r> ônus para a Vale. Nhobebô com paraparesia espástica, doença neurológica e 

Bekoiká com osteomielite do antebraço foram tratados no Hospital São Paulo sem 

ônus para a Vale. Painkrô com cardiopatia congênita foi atendida no Hospital São 

r Paulo, onde trabalho como professor universitário, operada no Hospital do Coração 
r- 

do ex-ministro da saúde Adib Jatene, recebendo quarto suíte particular e toda 

atenção que necessitava sem ônus para a Vale. Kokoiú necessitando tratamento 

com iodo radioativo para evitar metástases de seu câncer da tireóide recebeu esse 

radioisótopo como donativo do maior laboratório particular de São Paulo, Fleury, e o 

r: internamento em quarto chumbado no Hospital Albert Einstein como donativo a meu 

pedido, pois a FUNASA não podia pagar e somente atua através do SUS, a 

Associação Bep-Noi estava sem dinheiro e a Vale não receptível nas últimas 

r- administrações. 

Todos esses doentes Xikrin citados não ocasionaram nenhum gasto, hospitalar com 

cirurgias, exames de alta resolução, internamentos, quimioterapias, hospedagem na 

casa da FUNASA de São Paulo. 

10 



Os Xikrin tão necessitados e vulneráveis na saúde, em processo de transição 

epidemiológica e cultural que leva gerações precisam de apoio. "Se nós somos o 

que somos, devemos a nossos pais, avós e bisavós no mínimo, que atuaram na 

nossa cultura, saúde e educação". 

Falar em sustentabilidade econômica como insiste a Vale através de seus 

representantes com os índios é uma utopia se imediata. A sustentabilidade 

econômica precipitada para aqueles que não pertencem às sociedades judaico 

cristãs, capitalistas, pode lançá-los nas mãos dos aproveitadores de suas florestas e 

minérios. 

Nas gerações atuais os índios tem que serem assistidos e para isso há um tratado 

internacional do Brasil com a ONU, em defesa das comunidades indígenas. No 

Brasil os índios tem a defesa do Ministério Público. 

_,,....,, 

RETROCESSO NA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 

r- Solicitei a prestação de assistência odontológica do Dr. Afonso Ligorio Azevedo 

Cunha para os Xikrin, devido à sua capacidade e ser querido pelos índios. Os Xikrin 

.- mostravam um péssimo estado de saúde bucal com cáries incalculáveis, tacos de 

dentes, cistos e abcessos dentários, fístulas e dores com necessidade de 

antidolorosos continuamente. O perigo da temível endocardite bacteriana de 

proveniência dentária que ocasiona morte e lesões de válvulas cardíacas estava 

,,,..... 
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presente. A única assistência que recebiam era a mutiladora do odontólogo da 

FUNAI ou algum inexperiente. 

O Dr. Afonso está realizando um ótimo trabalho de restaruação com obturações de 

cáries, remoções de tártaro. A boca dos jovens Xikrin tratados no Djudjê-Kô é 

entusiasmadora. 

Gabinetes dentários foram montados no Djudjê-Kô e Cateté. 

O Cateté com problemas de dívidas interrompeu o convênio com o Dr. Afonso. Os 

índios do Cateté voltam a se queixar de dor e falta de assistência. O Cateté pensou 

em trazer um dentista de Água Azul que quase nada fará, sem verba de um 

município pobre. Retrocedem para a assistência mutiladora. 

DRENAGEM DE PÂNTANO OU CHARCO AO LADO DA ALDEIA DJUDJÊ-KÔ 

No ano passado descrevi a situação de um charco ou pântano com água estagnada 

de um lado da aldeia, que deveria ser drenado em direção do rio Cateté próximo. 

Uma escavadeira poderia realizar essa drenagem simples e não onerosa. 

Esse pântano é foco de proliferação de anofelinos transmissores da malária e dos 

Aedes transmissores da Dengue. 

O pedido de drenagem do pântano solicitado por mim não foi atendido e as 

consequências apareceram. Houve 17 casos de dengue no Djudjê-Kô em setembro 

12 
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de 20051 na época de chuvas e poças d'água. Nessa época lngratô com 29 anos 

teve leptospirose grave, doença transmitida pela urina de ratos na água, tendo que 

ser removida para o hospital conveniado CLIMEC de Marabá pela insuficiência 

hepato-renal com vasculite e hemorragia. Na próxima época de chuvas as condições 

estarão propícias para malária, dengue e leptospirose. 

Essa drenagem é necessária para que não ocorra infiltração d'água no inverno 

chuvoso nas fossas sanitárias proporcionadas pela VALE. Com a drenagem desse 

charco que possui um caminho incompleto em direção do rio Cateté, haverá mais 

um saneamento necessário da aldeia. O escoamento desse pântano poderá ser 

realizado com tubulações, afim de se evitar que o lixo caia no caminho de drenagem 

e interrompa o fluxo. 

Para a prevenção da malária, dengue e leptospirose, para o controle dos insetos 

hematófagos que tanto desconforto ocasionam aos índios, deverá ser drenado o 

charco vizinho dos quintais de um lado da aldeia. 

A Companhia VALE do RIO DOCE com suas verbas destinadas à saúde 

proporcionou grandes benefícios aos índios durante mais de 20 anos, inicialmente 

com verba do Banco Mundial, e espero pela continuidade da ajuda aos seus 

vizinhos territoriais. 

13 
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.- 
VACINAS CONTRA O CÂNCER DO COLO DO ÚTERO E PENIS PROMOVIDO 

PELO PAPILOMAVIRUS HPV PARA OS XIKRIN 

- 
O Papilomavirus (HPV) incide endemicamente entre mulheres e homens Xikrin e 

Caia pós. 

r· 

Várias mulheres foram submetidas à retirada cirúrgica de neoplasias ou tumores 

malignos do colo do útero, a maioria entre 20 e 30 anos através de conização e 

várias mais velhas submetidas à histerectomia total. Nenhuma mulher Xikrin morreu 

pela neoplasia ou câncer do útero, devido ao controle que pedi do Papanicolau há 

mais de uma década, iniciada pela enfermagem do Hospital de Carajás e 

posteriomente pela APITO credenciada da FUNASA. Os esfregaços do colo uterino 

tem sido colhidos regularmente cada 6 meses pela APITO com o auxílio das 

enfermeiras das aldeias remuneradas pelo Programa da VALE e enviadas ao 

laboratório Santa Marta conveniado. Com essa medida tem se controlado a endemia 

de Papilomavirus entre os Xikrin. 

,-, 

.- 

.- Um homem com 40 e poucos anos faleceu de câncer do pênis promovido pelo HPV 

16 ou 18, após várias cirúrgias no Hospital São Paulo da Universidade Federal de 

São Paulo, onde trabalho, após intenso sofrimento. O cacique Totoi dos Gorotire 

também faleceu de câncer do pênis após enorme sofrimento. 

,r- 

.- 

A vacina Gardasil do laboratório Merck Sharp & Dhome já está à venda contra os 

tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. A vacina Cervarix do laboratório Glaxo Smithkline 

protege contra os tipos 16 e 18 causadores dos tumores malignos. A imunização 

14 



-. depende de três aplicações cada 4 anos, começando aos nove anos de idade das 

meninas e meninos antes da atividade sexual. 

r-. As lesões do HPV favorecem a contaminação pelo vírus da Imunodeficiência 

Adquirida (HIV ou AIDS). 

-.. A vacina contra o câncer do colo do útero e câncer do pênis não faz parte do 

calendário nacional de vacinações. Para os Xikrin essa vacina representa um 

benefício enorme, devendo ser comprada pelas Associações Kákárekrà e Bep-Noi 

r-. ou pela própria VALE. Deverá ser administrada sob supervisão da APITO - representante da FUNASA em Marabá. Somente com a vacina iremos acabar com o 

,....... câncer do HPV que terá seus dias contados. 

VACINA CONTRA ROTAVIRUS 

A vacina contra Rotavírus foi introduzida no calendário nacional de imunizações. O 

Instituto Butantã produzirá a vacina até o fim do ano, com previsão de produção de 

1 O milhões de doses necessárias para a demanda nacional com distribuição no ano 

de 2007. 

O Rotavírus ocasiona diarréias graves, sendo que 600 mil crianças morrem por ano. 

A cidade de São Carlos no estado de São Paulo já vacinou suas crianças. A primeira 

-. dose é administrada aos 2 meses de idade e a segunda dose aos 4 meses de idade 

por via oral. 

15 
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Os Xikrin tiveram epidemias severas de Rotavirus com remoções aéreas para 

r=; Carajás lotando enfermaria, tendo ocasionado inúmeros óbitos de crianças. 

,-.. 
A vacina contra Rotavírus deverá ser administrada às crianças até 5 meses de idade 

sob orientação da APITO credenciada pela FUNASA em Marabá. A vacina atua nos 

sorotípos G1, G2, G3 e G4. A eficácia da vacina chega a 100%. 

Caso a FUNASA não venha a ter a vacina, elas deverão ser adquiridas pelas 

Associações Indígenas ou VALE e administradas sob supervisão da APITO. 

PISCICULTURA 

No relatório médico de julho de 2005 eu escrevi o que volto a escrever neste - relatório de 2006, que com o projeto de mineração do níquel no Onça Puma pela 

r VALE existe a possibilidade do comprometimento da pesca no rio Cateté, pelo que 

parece oportuno o início da piscicultura. 

r- Os peixes fazem parte da dieta tradicional dos Xikrin e são muito valorizados. 

O rio Cateté que conheci há décadas era muito rico em peixes e atualmente ficou 

empobrecido em determinados locais sujeitos à pesca intensiva, para uma 

.-· população com explosão demográfica. No passado eu observava os índios vindo do 

- rio carregados de peixes. Atualmente voltam com peixes porém não como 

antigamente. 
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I"". Há necessidade de se iniciar a piscicultura para oferecimento de proteínas da 

melhor qualidade que são as dos peixes. A carne dos peixes não possuem gorduras 

saturadas como as vermelhas de boi, sendo benéfica para os rins e sistema 

vascular. Há trabalhos de pesquisas que mostram a proteção da carne de peixe 

contra acidentes cerebrovasculares, infartos, perda de proteínas pelos rins e como 

sendo imunoestimulante. 

·" 

A melhor qualidade de proteínas animais para o homem civilizado ocidental e índios 

está na carne de peixes e aves. 

- A população Xikrin caminha para mil índios, havendo necessidade de ser iniciada a 

piscicultura, para se proporcionar proteínas de melhor qualidade e apreciada pelos 

índios. 

r- Os índios apreciam o Curimatã, Jaraqui, Tambaqui que podem se desenvolver em 

lagos preparados para a piscicultura, nos locais das fazendas de gado dos índios 

próximas do Posto de Vigilância. 
r-. 

A VALE preocupa-se com a sustentabilidade econômica dos índios. No entanto 

venho solicitando a criação de peixes nos últimos anos sem ser ouvido. Os Suruí já 

conseguiram a sustentabilidade alimentar da criação de peixes. 

,-... Não devemos esperar algum desastre ambiental no rio Cateté para então serem 

tomadas as providências. 
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- Os peixes continuam a chegar ao Cateté e Djudjê-Kô em aviões fretados em Marabá 

para as viagens necessárias às aldeias. 

GLICEMIAS ALTERADAS EM JEJUM NO DJUDJÊ-KÔ 

Buatiê 109 mg/dl, Pucadjuá 107, Udjô 104, Matire 108, lrecoti 102, lngrei-ô 110, 

Katendjô 105, Nhikaê nova 103, Akranturo 118, 1 rekaró 103, Muriaré 101, Ngratô 

103 com depo-provera como Krân-Kretô 107 e lreô 107, lrekomei, Ngotare, 

Purenhoro 109. 

,,-... 
GLICEMIAS DIABÉTICAS NO DJUDJÊ-KÔ 

.- 
Piudjô 212 mg/dl, Bekoiká 172, Kokoruti 127. 

r- Estão em tratamento com metformina: Buatiê, Niokaê, Bekoiká, Matire, lngrei-ô, 

Piudjô. 

O DIABETES MELLITUS TIPO 2 ENTRE OS ÍNDIOS 

Todos os índios e os amerindios em geral tem uma propensão ao diabetes mellitus 

,-.. tipo 2 dos adultos, no mínimo 20 vezes maior que os descendentes de europeus. 

Os descendentes de europeus estão em contato com o açúcar da beterraba e da 

,,..... cana de açúcar, há mais de quinhentos anos no mínimo, pelo que foram 

selecionados os com menor propensão ao diabetes. Desenvolveram gens protetores - 
18 



e não facilitadores do diabetes, pois os propensos morreram numa época em que 

não havia tratamento e não deixavam muitos descendentes. 

Os índios não conheciam o açúcar cristalizado de absorção rápida, concentrado, 

sacarose. Por não terem contato há milênios não desenvolveram gens protetores, 

não foram selecionados para resistirem ao açúcar cristalizado. Desenvolveram 

,.. mutações genéticas para acumular energia em períodos de fome alternados com 

fartura, que condicionam obesidade se submetidos à fartura da dieta ocidental ou 

industrial de alimentos muito energéticos. 

Como conseqüência da genética facilitadora do acúmulo de energia, frente à dieta 

de açúcar cristalizado e refrigerantes, engordam demais. Com a engorda há 

aumento do panículo adiposo e aumenta a resistência periférica à insulina, ocorrem 

as glicemias alteradas em jejum tão freqüentes entre os Xikrin, a intolerância à 

glicose em nível mais alto que as glicemias alteradas em jejum e num grau maior o 

diabetes mellitus. 

Os índios devem ficar na dieta tradicional e manter atividade física. 

"Se eu fosse índio somente usaria açúcar dietético tipo aspartame". 

GLICEMIAS ALTERADAS EM JEJUM NO CATÉTÉ 

r. 

Nhok-paô, ~. 102 mg/dl; Nhiok-ê, ~. 107 mg/dl; Tamakuaré, J, 109 mg/dl; Bep-í 6, 

110 mg/dl; Kokoiakati, ~. 117 mg/dl; Mantire, ~. 117 mg/dl; Bep-Karoti, r3, 101 mg/dl. 

19 

r>. 



GLICEMIA$ ALTERADAS PÓS-PRANDIAL NO CATÉTÉ 

lré-ô, ~. 144 mg/dl; Motkretô, ~. 141 mg/dl; Bep-tô, ô, 164 mg/dl; Nhoró Ô, 151 

mg/dl. 

GLICEMIA$ DIABÉTICAS NO CATÉTÉ 

,,,-., Bekwoitoi, ~ 322 mg/dl; lreprinti, ~, 367 mg/dl; Nhiokire, ~, 248 mg/dl. Obesas em 

tratamento com duas doses diárias de insulina e metformiina. 

TRATAMENTO COM METFORMINA 850 mg NO CATETÉ 
r-. 

r- lngrei-meiti, ~ 94 kg; Tamakuaré, ô, 92 kg; Bep-tum ô. 98 kg; Nhok-paô, ~. 76 kg; 

r-. Bep-i, ô. 78 kg; Kokoiú, ~. 98 kg; Kukreití, ~ 85 kg; Kokoiakati, ~. 78 kg; Mroti-ô, ~. 

87 kg; lrekuré, ~. 91 kg; Bep-Karotí, ô, 86 kg, Roiri, ô, 88 kg. 

TRATAMENTOS COM CEPO-PROVERA 150 mg NO DJUDJÊ-KÔ 

Encontram-se em controle de natalidade por desejo dos casais e da comunidade, 

que no passado praticava os abortamentos traumáticos e infanticidios, as mulheres 

r> com mais de 5 filhos vivos. Essas mulheres que recusam mais filhos estão sendo 

submetidas à administração de depo-provera 150mg cada 3 meses. Foram 
' I""' advertidas de que o depo-provera ocasiona aumento do peso corporal, menor 

/""- sensibilidade à insulina com maior tendência ao diabetes e ao aumento dos 

triglicérides. Receberam minha orientação que evitem açúcar cristalizado e 

refrigerantes, mantenham dieta tradicional e atividade física. 
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r- 

As mulheres com risco de gravidez ou aquelas com mais de 5 filhos que recusam 

I""" novas gestações nas condições atuais de melhor assistência à saúde e 

r- sobrevivência de crianças, proporcionadas pelos recursos monetários da Companhia 

Vale do Rio Doce são: Bekwoi-ká, Ngôtare, Krankretô, Nhokaê, Unhoro, Pãnhôtire, 

Ire-ô, Nhok-nhôti, Kôkônhere, Panh-tô, Nhokbeiti, Ngra-tô, Nhokrin, Ngre-ti, Ngrei- 

karó, Nhrei-kukoryti, lrekomei, Mhokk-tidjó, Nóbo, lrekrin, Kaigó, Kupadjô Kayapó, 

I""" Mrôti-ô, Ngrei-kamnhoro, Nhok-moroti, Nhok-ere, Akeprã, lngrei-pati, Katempare. 
I""" 

TRATAMENTOS COM DECADURABOLIN E ALENDRONATO NO DJUDJÊ-KÔ 

Encontram-se em tratamento com decadurabolin (nandrolona) contra sarcopenia ou 

perda muscular do envelhecimento as seguintes índias: Nhoka-ê, Udjô, lrekakô, 

lrecoti, lmore, lrekaró, Djaworo, Bekuoi-pure, Brire, Ngrei-ô, Purutú, Kamondjá. As 

r- injeções são aplicadas cada 2 meses. 
{""'\ 

Encontram-se em tratamento contra a perda óssea ou osteoporose da idade 

I""" posterior à menopausa com alendronato 70 mg cada sete dias, as seguintes índias 
{""'\ 

que também tomam cálcio diariamente: Nhoka-ê, Udjô, lrekakô, lrecoti, lmore,, 

lrekaró, Djaworo, Bekwoi-pure, Brire, Ngrei-ô, Purutú. 

,-. 
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r-. TRATAMENTOS COM ENALAPRIL PARA HIPERTENSÃO NO DJUDJÊ-KÔ 

Encontram-se em tratamento da hipertensão arterial com enalapril: Udjô, ~, 59 anos; 

lngrei-ô, ~, 63 anos; Brire ~, 70 anos; lmore, ~ 69 anos; Purutu, Sj2, 70 anos. O 

enalapril que pode ocasionar tosse noturna foi trocado para losartan. 

TRATAMENTOS COM DEPO-PROVERA 150 mg NO CATETÉ 

r">. 

Encontram-se em controle de natalidade por desejo dos casais e da comunidade, 

,-., que no passado praticava os abortamentos traumáticos e infanticidios, as mulheres 

r-; 
com mais de 5 filhos vivos ou com risco grave de gravidez: Patoi, Mryriare, lreproti, 

lretuk, Mrotiô, lrekrã, Kaiti, Ngrei-kati, Mantire, Kukoi-mu, Kokokire, Bekwoitô, 

Nhokure, Tep-kanê, Kob-djô, Ngrei-tuti, Kokei, Kukreiti, Bekwoi, Ngrei-kati, 
/'"'. 

Kokoiakati, Ngrei-meiti, lrekuré, Paintô, Nai, Nhokoiete, Nhok-ere, Mokok-tiamu, 

,.-.. Kopren, Ngreikakoti, Ngrei-moro, Koko-ro, Ukabere, Nhokmatu, Ire-ô, Kokoi-mu, 

Bekwoi-i, Bekwoi-toi, Bekwoitô, lregome, Ngrei-kon, Nhok-meiti, Nhokanga, Ngrei- 

kon, Kokoi-ú, Kubutikrã, Kubut-krá, Nhok-paore. 

Essas mulheres que recusam mais filhos e seus maridos foram advertidos de que o 

depo-provera ocasiona aumento de peso corporal, menor sensibilidade à insulina 

com maior tendência ao diabetes e aumento dos triglicerides. Receberam minha 

orientação que evitem o açúcar cristalizado e refrigerantes, mantenham a dieta 

tradicional e atividade física. 
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TRATAMENTOS COM DECADURABOLIN E ALENDRONATO NO CATETÉ 

Encontram-se em tratamento com decadurabolin (nandrolona) contra sarcopenia ou 

perda muscular do envelhecimento as seguintes índias: Boti-kati, lreprô, lredjô, 

Nhokon, Nhok-ê, Nhok-pú, Nhoktoi, Nhokpaô, lngrei-ró, Mudjeprekti, Txicare, Taiê, 
,,...... 

r». 
Kenkremati, Kuiamure, Kukreiti, Kenkrô, Kangrare, Brire, Banhoro, Nhiokbeiti, 

,...._ Nhokire, Kangrare, Ngrei-nhomry. Essas mesmas índias encontram-se em 

tratamento com alendronato e cálcio para osteoporose. 

TRATAMENTOS CONTRA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Encontram-se em tratamento da hipertensão arterial: Quen-poti, Nhokon, Kremai, 

Rob-krori, Bep-tô. O enalapril que pode ocasionar tosse noturna foi trocado pelo 

losartan. 

,,...... 
,,...... 

r> 
r». 

r 
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DEMOGRAFIA, NASCIMENTOS, MORTALIDADE DO DJUDJÊ-KÔ 

A população total da aldeia Djudjê-Kô é de 294 índios, 157 pertencendo ao sexo 

masculino e 137 ao sexo feminino 

Faixa etária Sexo masculino Sexo feminino 

O a 10 anos 67 49 

11 a 20 anos 32 38 

21 a 30 anos 26 25 

31 a 50 anos 18 13 

51 a 60 anos 2 4 

61 a 70 anos 5 7 

71 a 80 anos 5 1 

81 a 90 anos 2 - 

' r"' 

De julho 2005 a julho 2006, nasceram com sobrevivência 6 crianças, 5 do sexo 

masculino e 1 do sexo feminino. 

Houve uma morte de recém-nascido do sexo masculino, um dia após o nascimento, 

removido à Marabá. 

Houve um abortamento do sexo feminino de 7 meses. 

,,,...., 

r,. 

' ,,.... 
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ENFERMAGEM E CHEFIA DO POSTO 

A enfermagem na aldeia Djudjê-Kô é exercida pela competente e eficiente técnica 

de enfermagem Felisbela Mendes de Almeida, auxiliares de enfermagem índios o 

, ,- ótimo Bepkamerek e o lkrô, remunerados pela verba da Vale . 

. r, 
r- A Chefia de posto da FUNAI é exercida pelo polivalente e ótimo funcionário 

r,. 
r-. 

Raimundo Oliveira Cardoso. 

DEMOGRAFIA, NATALIDADE E MORTALIDADE NO CATETÉ 
1"'"'· 

l" 

r- A população total da aldeia Cateté é de 618 índios, 335 do sexo masculino e 283 do 

sexo feminino 

Faixa etária Sexo masculino Sexo feminino 

O a 10 anos 130 106 

11 a 20 anos 94 64 

21 a 30 anos 38 47 

31 a 40 anos 38 37 

41 a 50 anos 11 8 

51 a 60 anos 13 10 

61 a 70 anos 6 4 

71 a 80 anos 5 5 

81 a 90 anos - 2 
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De julho 2005 a julho 2006, nasceram 26 crianças, 15 do sexo masculino e 11 do 

sexo feminino, que sobreviveram. 

,......., Houve três abortamentos de 4 meses, 5 meses e três meses de idade . 

. - 
Houve uma morte de um jovem de 11 anos de idade, Bep-tum de cardiopatia. 

r- 
TORRE FRAGIL PARA TELEFONE CONVENCIONAL DO CATETÉ 

Uma torre de material de ferro frágil e muito alta foi colocada próximo do Posto de 

Atendimento da aldeia Cateté. Dois cabos de sustentação romperam-se com raios, e 

r, a torre ameaça cair. 
r 

Essa torre nunca serviu para nada e está deteriorada. A ameaça de tombamento 

,.,..., está presente. Um gasto sem qualquer benefício e utilidade com a torre, sem 

qualquer manutenção. 

{' 

ENFERMAGEM NA ALDEIA CATETÉ 

r- A enfermagem na aldeia do Cateté é exercida pelos técnicos de enfermagem Daniel 

da Paschoa Lima e Luzia Neuma Gomes Lima, e na substituição de folga destes por 

Florize Sales Costa ou auxiliar de enfermagem da APITO, remunerados pela verba 

de saúde da Associação Bep-Noi os três citados inicialmente. Daniel e Neuma estão 
/> 

r». desempenhando a função de enfermagem muito bem e são queridos pelos índios. 
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RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ATUALIZADA 

PARA ALDEIAS XIKRIN PARA ENFERMAGEM 

- 
Antibióticos Amoxil BD - 875mg (2 vezes ao dia) 

Ou Clavulanato BD - 875mg (2 vezes ao dia) 

Amoxilina BD 400mg - 2 vezes ao dia - Crianças suspensão 

Amoxilina BD 200mg - 2 vezes ao dia - Crianças suspensão 
1 

Infecções pulmonares, ouvidos, sinusites, garganta -· 
Expectocilin injetável (ampicilina) 500mg adultos 

250 crianças 

Cefalexina 500mg e 250mg - furunculose e infecções urinárias 

Benzetacil 1.200.000 e 600.000 

Azitromicina 500mg adultos - dose única 

Suspensão crianças - dose única 

Infecções Pulmonares 

Ampicilina 250 mg 

,I"'"\ 

Antidiarreicos Kaomagma 

Floratil Crianças 

Passifuril 

Metronidazol ou Secnidazol 

Floratil 

Dimeticona 

Passifuril 

Secnidazol 

adultos 
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- 

,r-, 

- 

Antiverminóticos e Albendazole 400 mg adultos 3 dias 

Antiparasitários Albendazole suspensão crianças 

Ascaridil 150 e 80 mg 

Secnidazol 1000 mg adultos ( 2 comprimidos dose unida) 

Secnidazol suspensão crianças 1 ml;kg 

Dores articulares Diclofenaco 50 mg e 75 mg 

Piroxican 20 mg 1 dose única 

Arcoxia 120 mg dose únida 

Naprosyn 500 mg adultos e 250 mg crianças 

Voltaren 75 mg injetável 

Dexacitoneurin 5.000u 

Gelol spray 

Antialérgicos Polaramina, decadron 4mg 

Celestamine 

Dores em geral Cabeças, etc ... Paracetamol - comprimidos e suspensão 

Cefalium ou Cefaliv 

Estomatites Gingilone, micostatin gotas 

Contra febre Dipirona 

Contra cólicas Buscopan composto injetável 

viscerais Buscopan gotas 

Contra vômitos Plasil injetável ou metoclopramida 

Contra dor estômago Omeprazol 20,0 mg (1 vez ao dia) 

Ranitidina 150 mg (2 vezes ao dia) 

Contra escabiose Revectina (lrvemectina) somente adultos acima de 12 anos e 

não grávidas 

28 ,.-., 
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,- - 

Contra dor de ouvido Otoxilodose, otomicina, otosynalar, otandrol 

Colírio Lacrima, colírio de cloroanfenicol, maxitrol 

Infecções urinárias Floxacin 400 mg (norfloxacina) para não grávidas 

Amplacilina, cefalexina, macrodantina - para grávidas 

Antianêmicos Combiron ou Rarical comprimidos e suspensão 

Complexo B comprimidos, suspensão injetável 

Anti-gripais Naldecon comprimidos e suspensão 

Allegra dose única 

Vitamina C comprimidos, gotas, injetável, efervecente não 

Rinosoro 

Pomadas Anti-inflamatórias - Dexametasona, Quadriderm 

Anti-infecciosas - Nebacetin, Furacin 

Anti-herpéticas - Aciclovir, Zovirax, Aviral 

Anti-m icóticos Fluconazol comprimidos 150mg 7 /7 dias 

.Cetoconazol 200mg 

Hormônios Decadurabolin 25 mg 

Depoprovera 150mg 

Anti-asmáticos Singulair 1 O mg adultos e crianças 4mg 

Berotec gotas 

Bricanyl ou aerolin 

Revenil espectorante xarope 

Contra osteoporose Ossotrat ou Oscal D ou Caltrate D 

Alendronato 70 mg 

Contra leishmaniose Glucantine ou meglumina injetável 15 mg/kg/dia 
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Antidiabéticos Metformina 850mg e 500mg 

Insulina NPH humana 

Antineurítico Citoneurin 5.000 comprimidos ou Rubranova 5000 

Anti-hipertensão Enalapril 20mg ou Vasopril 20mg ou Renitec 20mg 

Se tiverem que trocar para Losarten 25 ou 50mg 

Anti-psicóticos Haldol 5mg, Akineton 2mg 

Anti-depressivos Fluoxetina 20mg ou Aropax 20mg 

Anti-d isriti micos Tegretol ou Carbamazepina 200mg 

Depakene 

Anti-ansiolítico Lexotan 3mg ou Calman sem receita médica 

Xaropes Ambroxol, Brondilat, Mucofan, Transpulmin 

Protetor hepático Legalon ou Silimalon via oral 

Acrosín ou Ornitargi_n injetável 

Antimicótico local Vodol, andriodermol líquidos 

Candiderm, Cetoconazol pomada 

Soro glicofisiológico 500mg 

Soro fisiológico 0,9% 500ml 

Soro glicosado 5% 500ml 

Glicose 25% 

Seringas 5ml e 3ml 

10ml 

20ml 

Gases e algodão, esparadrapo 

Agulhas 25/7 

Escalpe 25, 23, 27 
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Pós-parto Ergotrat injetável 

Flagil endovenoso, picadura cobra 250ml 

Soro antiofídico antibotrópico e antilaquesico 

Sustagem sabor banana, chocolate 

Leite ninho, Nan 1, Nan 2 ou Nestogeno 1 e 2 

Violeta de genciana 

Digestivos Digesan ou Digeplus ou digecap zimático 

Antiverrugas Duofilm e Duofilm plantar 

Vitamina A Arovit solução frasco ou Ad-tll solução gotas 
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DOENTES QUE MERECEM ATENÇÃO NO DJUDJÊ-KÔ 

,-., 1. Buatiê, õ, 20 anos, suspeita de artrite reumatoide ou febre reumática. Pedi fator 
,I""\ 

reumatóide, ASLO, FAN .. 

2. lngrei-mei, ~, 27 anos, sangramento uterino 3 a 4 vezes ao ano. Consulta 

r- ginecológica. 

3. Bep-Karoti, Ó', 27 anos. Dor no hipocondria direito, suspeita litíase renal. 

Ultrasonografia solicitada por mim confirmou. Encaminhado para Belém 

liptotripsia. 

4. Kupatô, õ, 29 anos, gastrite anterior. Pylori-Pac e omeprazol. 

5. Nhok-beiti, ~, 29 anos, dor faringe inferior. Suspeita de larva, fasciola. Pedi 

endoscopia. 

6. Bep-nhoi, Õ, 3 anos, gânglios cervicais. Pedi radiografia pulmões e hemograma. 

r 
r- 
i", 

: r-. 8. lrekaró, ~, 54 anos, fibromialgia. Receitei anafranil 25 mg. 

7. lngrei-pati, ~, 26 anos, febre puerperal. Pedi remoção para Marabá. 

9. Tum ré, o, 8 anos, miopatia ou neuropatia hereditária. 
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10. Kangó, (J, 36 anos, fratura nariz com obstrução. Pedi cirurgia com otorrino. 

11 . 1 redjô-ô ~, 18 anos, dor epigástrica. Receitei Pyloripac e omeprazol. 

I""'. 

12. Buatiê, e;, 67 anos. Diabetes mellitus tipo 2 em tratamento com metformina. 

Teve tromboflebite perna direita. Aspirina prevent com recomendações. 

13. Níokaê, ~, 59 anos, diabetes mellitus tipo 2 em tratamento com metformina. 

14. lngrei-ô, ~, 63 anos, diabetes mellitus tipo 2 em tratamento com metformina e 

enalapril 1 O mg para hipertensão arterial. 

15. Piudjô, a, 82 anos, diabetes mellitus tipo 2 em tratamento com metformina 500 

mg duas vezes. 

16. Bekoiká, ~, 38 anos, obesidade e diabetes mellitus tipo 2 em tratamento com 

metformina 1 grama tres vezes ao dia, zinopril 20 mg para hipertensão arterial. 

17.Katopti, e;, 82 anos, blastomicose pulmonar em tratamento com itraconazol. 

18. Brire, ~, 70 anos, blastomicose pulmonar em tratamento com itraconazol. 

Hipertensão arterial. 

19. Pucadjuá, e;, 72 anos, blastomicose pulmonar em tratamento com itraconazol. 

·"' 
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("'- 20. Udjô, ~, 59 anos, hipertensão arterial em tratamento com enalapril 1 O mg. 
I""' 

21. Kupadjô, ~, 32 anos, dor fossa renal esquerda. Já teve cólica renal no passado. 

Pedi ultrasonografia renal pela suspeita de litíase. 

I""' 

I""' 

I""' 

r- 22. Bekatenti, ~, 29 anos, dor epigástrica. Receitei para gastrite e úlcera 

gastroduodenal Pyloripac e omeprazol. 

I"°" 23. Piurenhoro, (S, 39 anos, tosse seca. Pedi radiografia pulmões. 

r- 24. Kokoruti, ~, 28 anos, diabetes mellitus tipo 2 e obesidade. 
,-._ 

25. lmore, ~, 69 anos, hérnia abdominal. Cirurgia com tela. Hipertensão. 

26. Bep-djô, <3. 32 anos, lesão menisco joelho direito. Ressonância magnética e 

cirurgia. 

27. lngreikranti, ~, 28 anos, dor na mama direita e hipocondria direito. Pedi 

mamografia e ultrasonografia adbomem. 

28. Nhiokrin, ~, 29 anos, dor nas juntas pés e pulso esquerdo. Naprosyn 500 2 vezes 

ao dia. Pedi fator reumatoide FAN, ácido úrico, ASLO. 

29. Painkrô, ~, 4 anos, operada no hospital do coração de São Paulo de 

comunicação interauricular. 
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DOENTES QUE MERECEM ATENÇÃO NO CATETÉ 

1- Nhiokire , ~, diabetes mellitus em tratamento com insulina e metformin. 

2- lreprin , 5j?, diabetes mellitus em tratamento com insulina e metformin. 

3- Bekwoitô , ~, diabetes mellitus em tratamento com insulina e metformin. 

Neuropatia diabética. 

4- Quen-poti, éJ, 78 anos, hipertensão arterial. 

5- Nhokon, ~, 64 anos, hipertensão arterial. 

6- Bep-tô, ô, 78 anos, hipertensão arterial. 

7- Brire, ~, 43 anos, lesão da coluna cervical. 
r-. 
r, 

8- Aukrey, ô, 59 anos, suspeita de glaucoma. 

9- Bekoro, ô, 39 anos, psicose paranóide em tratamento com haldol e akineton. 

10-Bekwoi, 5j?, 36 anos, síndrome depressiva. 

11- Kupadjô, éJ, 33 anos, psicose depressiva. 
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r-. 
12- Nhok-pú ~, 77 anos, disritmia cerebral. 

13-Wakanti, ô, 33 anos, psicose paranóide. 

14-Kenkrô, ~. 62 anos, disritmia cerebral. 
r- 
,-.., 

15-Mabore, ô, 8 anos, epilepsia. 
r, 
,-.., 
,-.., 16-Ukabere, ~. 31 anos, síndrome depressiva. 

17-Bekwoibokré, ~, 27 anos, suspeita de patologia do ovário esquerdo. 

1 r,. 
.,--. 

18-lrekuré, ~. 36 anos, obesidade. 

19-Bekwoi-krô , ~, 3 anos, suspeita de hipotiroidismo ou cretinismo. 

20-Nhok-í, ~. 39 anos, síndrome depressiva. 

21- Bekoipú-í, ~. 20 anos, catapora e gravidez. 

22-Buti, ,3, 1 O anos, gânglios cervicais e suspeita de tuberculose. 

23-Tep-Kanê, ~, 40 anos, suspeita de salpingite ou patologia do ovário esquerdo. 

r,., 
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: /*"', 24-Bep-Nikrati, 3. 16 anos, febre reumática em tratamento. Pedi Ecodoppler e 

ASLO. 

25-0kpoi, 3, 38 anos, lesão crônica do véu palatino. Pedi biópsia. 

26-lngrei-roi, ~, 6 meses, hemangioma hemiface direita. 

27-Bep-krua, 3. 8 anos, herpes zooster hemitórax à direita .. 

28-Bep-gogó, ~, 7 meses, hidrocele à direita. 

29-Katopti , ~, 13 anos, candid íase disseminada. 

30-Motikretô, ~. 25 anos, neoplasia do colo do útero, NIC 3, submetida à cesariana 

e conização. 

31-Paintô, ~, 32 anos, teratoma cístico ovário esquerdo. 

32-Kukreiti, ~, 39 anos, tosse e escarro hemoptoico. 

33-0iapare, ~, 26 anos, cistos sinoviais pés. 

("\, 

34-Kremai, J, 74 anos, hipertensão arterial. 

35- Rob-krori, J, 80 anos, hipertensão arterial e artropatia joelhos. 

/"", 
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f""; 36- Boí, ô, 34 anos, lieshmaniose cintura pélvica essquerda. 

37-ltacaiunas, ~. 78 anos, psicose senil. 

/'"' 

·~ 
: /'"' 

r- 
r-. 39-Nhok-paô, ~. 60 anos, varizes. 

38- Bep-kanhoti, ô, 2 anos, asma e broncoespasmo. 
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40-Bemaiti, ~, 35 anos, artropatia joelhos. 

41-lre-kuré, ~. 36 anos, obesidade e pré-diabetes. 

. l""i 

. r 

. t"", 

. r,.. 
r. 43- Bekaiti, ô, 36 anos, lesão válvulas cardíacas secundárias à febre reumática. 

42-Beprô, ô, 27 anos, dor epigástrica 

44-Painhoti, ~, 13 anos, suspeita de tuberculose. 

45-Nhok-poi, ~. 7 anos, suspeita de glomerulonefrose. 

46-Kokoiú, ~, 33 anos, 98 kg e obesidade, câncer papilífero da tiróide . 
l""' 

; n 
r- 47-Ngrei-ró, ~. 66 anos, operada de câncer do colo do útero, NIC Ili, histerectomia 

total, bronquiectasias. 
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48-Nhok-paô, ~, 25 anos, perda sanguínea e secreção, suspeita de lesão colo do 

útero. 

49-Taié, ~, 78 anos, osteoartrose com hérnias de disco coluna dorso-lombar. 

50-Patire, ô, 20 anos, suspeita de tuberculose. 

51-Bep-kati, ô, 28 anos, disritmia cerebral e surdez. 

r. 
: r- 
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52-Kukreiti, Q, 62 anos, suspeita de tuberculose. 

53- Bep-í, ô, 49 anos, lesão papilomatosa borda da pálpebra superior direita, 

provável HPV. 
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