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I. INTRODUCAO 

O "Projeto Oemini", concebido pelo lider yanomami Davi 
Kopenawa 'e desenvolvido pela CCPY desde abril de 1990, teve 
como c,bjativo principal, em meio a 1.1ma sit1.1aç;lko de p6s 
invas~o do território yanomami por milhares de garimpeiros, 
o controle dos altos indices de infesta.~o malárica e da 
deterioraç~o geral da saóde dos indios da regi~o. Hoje, 
ap6s q1.1ase dois anos de desenvolvimento do projeto e à luz 
de uma avalia;~o dos resultados obtidos~ faz-se necessâria 
uma readaptaç~o de nossa proposta de atendimento às 
necessidades locais encontradas para o melhor cumprimento 
dos objetivos iniciais, ainda bastante distante de terem 
sido alc:anc;ados. 

A área especificada no projeto cobria a chamada Area 15 ou 
Areado Demini, com uma populac;~o estimada em torno de 1000 
pessoas (cerca de 10~ da populaç~o yanom•mi do Brasil) 
distribuidas em aproximadamente 20 comunidades. Nesta àrea, 
o projeto se desenvolveu seg1.1ndo duas frentes bAsicas de 
assistência: 

a) prioritariamente, at1.101.1-se na comunidade de origem de 
D•vi Kopenawa (pop. - 87 habitantes) com vistas à 
implanta;~o de um posto médico com atendimento permanente. 
Para isso, montou-se uma infra-estrut1.1ra b6sica (pomto, 
farmácia, etc.) e foram contratados dois enfermeiros que 
passaram a residir no local. Estas condi~~es garantiram que 
a situai~º geral de vida e saóde dos indios dessa regi~o se 
mantivesse em niveis bastante favoráveis~ 

b) as demais comunidades da Area 15 (regi~o dos rios 
formadores do Rio Demini), inacessiveis por terra a partir 
da comunidade de Davi, contaram apenas com visitas de 
equipes volantes de saõde. Estas equipes, compostas 
normalmente por 1.1m médico, um enfermei'l'"o/laboratorista, um 
dentista e um ·antr'Op6logo/'intérprete, realizaram no último 
ano um total de 4 viagens a esta regi~o, com dura~~º 
aproximada de um més cada. 

Este tipo de atendimento, descontinuo, mostro.Lt-se 
insuficiente em termos de impacto na saOde destes indios, 
conforme demonstraremos adiante quando analisarmos os dados 
de saõde levantados no óltimo ano. Como pudemos constatar, 
estas comunidades, com um contingente populacional 
significativo (pop. estimada= 650 habitantes), foram mais 
seriamente atingidas pelo garimpo. Assim como em toda a 
ârea Yanomami, o atraso na retirada dos garimpeiros até 
meados do ano passado foi o grande responsável pela 
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persistente eleva~~º das taxas de incidência de malária nos 
meses que se seguiram. Embora nossa atua~~º tenha evitado 
que !ndices maiores fossem atingidos, essa assistência 
intermitente n~o permitiu que se detesse a tendência 
crescente deste e dos demais indices de morbidade na regi~o. 

As comunidades mais distantes, dos vales dos rios Balaú e 
TaraO~ tiveram seu atendimento prejudicado~ ou sequer 
tiveram atendimento, devido à grande demanda das comunidades 
mais pr6~imas da pista de pouso de avi~o da ex-sede da MNTB 
no Toototobi, local usado como ponto inicial para o 
atendimento. Recentes noticias do agravamento das condi;~es 
de saOde e relatos· de algumas mortes nos levaram à 
organiza;~o, em esquema emergencial com o apoio da FNS/RR, 
de duas equipes para o atendimento a estas regi~es, no final 
deste ano. 

Em virtude destes preocupantes agravos à saóde dos yanomami 
das regi~es dos rios Toototobi, Balaú/Alto Demini e Taraú, e 
das dificuldades operacionais relativas à organizac;::fo de 
equipes para visita;~o a estas ~reas (distancia entre as 
comunidades, alto custo do transporte, dificuldade em 
conseguir profissionais eventuais, interrup;~o de 
tratamentos, etc.), os profissionais que atuaram no Projeto 
Demini nos anos de 1990 e 1991, considerando as sugest~es 
dos !ndios da regi~o, c:oncluiram que se deva repensar a 
forma de atendimento para esta área. 

A exemplo da experiência positiva c:om a comunidade do Davi, 
percebe-se que unicamente o atendimento â saúde de forma 
permanente e sistemática pode ser eficaz no controle das 
doen~as a que estes indios est~o expostos. Para isso, faz 
se necessária a contratac;:~o e capacita~~º de novos 
profissionais e a cria;~o de uma base de assistência à saúde 
em uma áea central (rio Balaó) que sirva de base de apoio 
para o atendimento continuo. Como assistência continua n~o 
nos referimos a uma sedentariza;~o do atendimento e sim à 
visita;~c freqüente e continuada às comunidades, que garanta 
o diagn6stico sistemático e o tratamento completo das 
patologias encontradas. Esta base deverá servir também como 
referência para o atendimento emergenc:ial- interna;~o de 
casos que necessitem maior acompanhamento ou esclarecimento 
diagnóstico e para o treinamento de agentes de saúde 
indigenas para prepara~~º de lâminas de malária, primeiros 
socorros, etc. 

Na elabora~~º deste projeto nos orientamos pelos objetivos 
gerais, estratégia de atua;~o e operacionaliza~~º descritos 
no "Projeto de Saóde Yanomami'' do Ministério da Saóde/FNS, 
adaptando-o à realidade e necessidades especificas da Area 
15. 

Tendo em vista a problem~tica Yanomami como um todo, é de 
grande importancia que se busque uma maior troca de 

- - 
- -· 
- - 
- 
- 
- - - - 
- - - 
- 
- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 



.r-· 

/• 

r>. 

r: 

r: 
r: 

r: 

r: 
r-- 

5 

experi~ncias com as institui;~es governamentais e n~o 
governamentais que atuam no território yanomami. Em 
particular com a Coordenaç~o do Distrito Sanitário Yanomami 
da FNS/RR, a cooperaç~o mútua no tocante à capacidade de 
recursos humanos, controle de vetores, vacinaçlo, 
padroniza~~º de terapêuticas e do registro de dados, entre 
outros, sera de grande valia para o desenvolvimento de nosso 
trabalho. 

Coloca-se, entretanto, como um dos maiores desafios, a busca 
de um envolvimento mais amplo dos yanom~mi no presente 
projeto. A preocupa;~o com um atendimento n~o.paternalista 
e desestimulador de .uma dependência excessiva deve ser 
acompanhado com a procura eriativa de formas de participa;~~ 
direta dos indios. Estas .formas de participa~~º dever~o ser 
pensadas e decididas com os próprios índios de maneira que 
garantam a sua atuaç~o nas decisOes que a curto prazo 
dever~o ser tomadas e nas que tenham a perspectiva de uma 
maior autonomia no atendimento ~ saóde a médio e longo 
prazos. 

Dentro do novo cenário politico conquistado com a expuls~o 
dos garimpeiros e com a iminente demarcà~~o das terras 
yanomami, acreditamos que, aliados ao imprescindivel 
envolvimento participativo dos indios neste projeto, 
conseguiremos obter resultados significativos. 



II, INFORMA~OES BERAIS DE SAQDE 

Abordaremos mais detalhadamente por maloca e por regi~o 
apenas os dados de incidência de malária, por ser esta 
doen~a a de maior importância epidemiológica na área. Para 
melhor análise do perfil nosológico como um todo vide os 
relatórios das equipes de saõde e do posto Demini, nos quais 
estas informa~~es foram baseadas. (1) 

No Watoriketheri (maloca do Davi)p conforme já citamos 
anteriormente, s~o boas as condi;ôes gerais de vida e sa~de. 
Este fato se deve, sem dõvida, à presen;a permanente na àrea 
de dois enfermeiros que, através do acompanhamento diàrio da 
situa~~º de saúde, têm garantido o. diagnóstico rápido e o 
tratamento completo das patologias encontradas. Antes da 
implanta;~o desta base de assistência no local, o n~mero 
total de casos de malária encontrados através de visitas 
ocasionais de equipes durante o ano de 1990 foi 85. Neste 
ano, com a avalia;~o sistemática de janeiro a dezembro, este 
nõmero baixou para 19 casos. A popula;~o, que em fevereiro 
de 1990 era de 79 pessoas, aumentou para 87 em dezembro de 
1991. Assim, a incidência anual de malária nesta aldeia em 
1990 era de 1,07/habitante e em 1991 este nOmero baixou para 
0,21/habitante. Isto significa uma redu;~o do nõmero de 
casos de malária da ordem de 80% em um s6 ano. (Vid11 grHicos ,1 e BJ 

Nas demais regiôes da Area 15, no entanto, a situa~~º é 
bastante diferente. Pelo contrário, conforme veremos nas 
tabelas e gráficos adiante, existe uma tend~ncia a um 
aumento geral da incidência de malária nas regiôes do 
Toototobi, Balaú/Alto Demini e Wanabió. 

Os dados que agora expomos s~o relativos ~s 4 viagens 
realizadas este ano à regi~o dos rios formadores do rio 
Demini. N~o constam aqui os dados levantados durante as 
duas viagens emergenciais realizadas em dezembro de 1991 
para a regi~o do Taraó~ Balaó e Nova Demini (as equipes 
ainda n~o haviam retornado quando da prepara~~º deste 
projeto). 

Quando iniciamos o atendimento, em novembro de 1990, o total 
para esta área era de 19.8% de malâricos na popula;~o total. 
Um ano após, em novembro de 1991, este número subiu para 
28.9%, ou seja, um aumento anual de 9%. Caso se repita a 
tendência a um pico em abril devido às condi~~es climàticas 
pr9picias para a prolifera~~º do Anopheles, pode-se esperar 
uma taxa média para toda a regi~o de 37% nos próximos 4 
meses e que esta ultrapasse os 56.2% da popula;~o de 
determinadas comunidades, como no Ayobetheri. (Yide grfüco 4) 

O nómero total de 6bitos conhecidos de janeiro a novembro de 
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GRÁFICO A: 

6A 

POPULAÇÃO NO PIN DEMINI, COMUNIDADE DO WATORIKE. 1990/91 

População 79 

87 

1990 1991 

• O crescimento da população no PIN DEMINI foi de ú % entre 1990 e 1991. 

GRÁFICO B: 
r: 

r 

,. 

(' 

INCIDÊNCIA ANUAL DE MALÁRIA POR HABITANTE NO 
WATORIKETHERI NO DECORRER DOS ANOS DE 1990/1991 

Nº de casos de malária 

1,07/hab 0.21/hab 

População 

D 
- 87 (1991) 
- 79 (1990) 

85 

19 

1990 1991 

• Com o atendimento contínuo houve uma diminuição da média anual de casos 
de malária por habitante, de 1,07/hab em 1990 para 0,21/hab em 1991 
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1991 foi de 36, sendo 17 por causa desconhecida 
(provavelmente malária). 12 por malária, 4 neonatais, 2 por 
tuberculose e 1 por insuficiência respirat6ria. Destes, 63X 
eram crian;as abaixo de 12 anos de idade. 

Dois novos casos foram internados na Casa do Indio em Boa 
Vista para tratamento de tuberculose (BK+), além do caso jà 
conhecido no ano passado. Foram suspeitados clinicamente na 
érea 4 novos casos que aguardam confirma;~o laboratorial 
para iniciar tratamento. 

Nessa mesma situa;~o encontram-se 7 caso~ de leishmaniose 
visceral. 

Até agosto de 1991 foram identificados 9 casos de 
desnutri~~º proteico-calOrica moderada (todos crian;as). 
122 estavam com sinais clinicos de anemia e 355 apresentavam 
esplenomegalia. 

A verminose, as infecçOes respirat6rias e as afec~~es 
cutaneas também foram encontradas em preocupantes taxas 
crescentes. 

Nas tabelas e gráficos adiante constam apenas os dados das 
aldeias que visitamos por mais de uma vez. 

Atendimentos eventuais a indios e aldeias visitantes de 
outras áreas também n~o foram considerados. 

Os c~lculos percentuais foram baseados no nOmero de casos 
encontrados na ~0-9.ula;Ao toj:fa~de cada aldeia, a cada visita 
da equipe de saOde. 
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TABELA 1: DADOS TOTAIS E PERCENTUAIS DA INCIDÊNCIA DE MALÁRIA NAS MALOCAS ASSISTIDAS 

PELA CCPY NO DECORRER DE UM ANO 

MALOCA POPULAÇAO NOVEMBR0/90 ABRIL)91 JULH0/91 NOVEMBR0/91 MEDIA 
TOTAL ANUAL 

NIIOE % sobre NCI DE % sobre Nº DE% sobre Nº DE % sobre 
CASOS pop.tot CASOS pop.tot CASOS pop.tot CASOS pop.tot % 

~NTONIO 60 13 21.6 12 20.0 20 33.3 - - 24.9 

CIJ .::1ALHO 43 10 23.2 4 9.3 2 4.6 5 11.6 17.7 o 
1- 
~ 

0LfNIO 65 4 6.1 21 32.3 n 16.9 22 33.8 22.2 
o 
~ PAULINO 38 8 21.0 16 42.1 8 21.0 13 34.2 29.5 

WAREBIUTHERI 68 12 17.6 19 27.9 - - - - 22.7 

- 
EDUARDO 13 3 23.0 4 30.7 4 30.7 - - 28.1 

ROBERTO 18 3 16.6 - - 3 16.6 3 16.6 ' 16.6 
::J 
~ UXIXIMABIUTHERI 23 2 8.6 3 13.0 - - - - - <( 
CIJ 

HWAYASIKETHERI 35 6 17.1 - - 11 31.4 10 28.5 25.6 

~YOBETHERI 76 33 43.4 - - - - 37 48.6 46.0 

ifOTAL 439 94 19.8 79 25.04 59 22.07 90 28.9 24.4 

Obs.: A população atual da maloca Hwayasiketheri é de 55 pessoas, divididas em 2 comunidades. 
A população recenseada de Ayobetheri (total de 79 pessoas - censo incompleto) se divide atualmente em 4 malocas: 
Xakibi (11), Koherebi (35), Beira do Alto Demíní (20) e Aka Xekerema (13). 
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GRÁFICO 1: 
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EVOLUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE MALÁRIA NAS 
COMUNIDADES DO TOOTOTOBI EM 1 ANO 

... -.,.·-·· ·············- .•..... ·~----·-·-···-·---·---· 
nov/90 abr /91 jul/91 ·.-e nov/91 

-1- Antonio 
-•- Paulino 
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GRÁFICO 2: EVOLUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE MALÁRIA NAS 
COMUNIDADES DO BALAÚ EM 1 ANO 

____ ___:.______________ -·····-···-: .. ·····-··············"-·······• 
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GRÁFICO 3: PERCENTUAL MÉDIO DE MALÁRIA POR MALOCA 
NO DECORRER DO ANO DE 1991 
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• Ng TOTAL DE CASOS DIAGNOSTICADOS: 322 
• PERCENTUAL MÉDIO DA REGIÃO ASSISTIDA EM UM ANO: 24,4 
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GRÁFICO 4: PERCENTUAL GERAL DE MALÁRIA OBSERVADO 
EM CADA VISITA DE EQUIPE DE SAÚDE 
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111. PROJETO DE ASSISTeNCJA PERNANENTE A SADDE 
YANONANI 

AREA 1~ 

O presente projeto é uma continua~~º do Projeto de Sa~de do 
Oemini no que se refere aérea de atua;~o, objetivos gerais 
e principies fundamentais, estendendo o modelo assistencial 
desenvolvido na comunidade de Davi As demais comunidades da 
Area 15. No entanto, em funç~o das recentes mudan;as na 
distribui~~º populacional da regi~o, cabe-nos redefinir a 
populaç~o alvo deste projeto no que se refere aos 
atendimentos diferenciados para cada sub-regi~o: 

a) Tooto..tg_bi_ - com o esgotamento dos recursos naturais 
circunvizinhos e o deslocamento da sede da Miss~o NTB para a 
beira do rio Demini, ocorreu uma mudan~a na reparti;~o dos 
grupos do Toototobi. Parte das aldeias de Antonio e Fialho 
j~ se mudaram com a Miss~o para pr6ximo à aldeia de José, 
atrás de algum tipo de assistência à saóde •. Segundo os 
próprios indios. este processo poderá atingir as demais 
aldeias do Toototobi caso de nossa parte n~o seja assumida 
alguma forma de presen~a .permanente na área. Estas três 
aldeias representam atualmente a popula~~o da sub-reoi~o 
Nova Demini e totalizam 120 pessoas distribuidas em duas 
malocas. 

As demais aldeias que ainda permanecem no rio Toototobi s~o 
as do Plínio, Paulino e Warebió. Atualmente n~o recebem 
qualquer tipo de atendimento e representam a sub-regi~o. 

--~Uto-Toototobi, com 165 pessoas distribuidas nas 3 malocas. 

b) WAnabiU e Bala~_____D._mn_J,~_i. - foram atendidos por nós 
apenas duas vezes no ano passado e nunca receberam visita da 
Miss~o NTB. 

Apresentam o maior indic:e de malária conhecido na Area 15. 
Com a mudan;a da Miss~o ficaram mais distantes de qualquer 
tipo de assistOncia. Por se localizarem numa regi~o central 
da Area 15, achamos que se deva implantar uma nova base-de 
assistência à saóde neste local. A sub-regi~o do Wanabi~ 
possui ao todo 54 pessoas distribuidas em 3 malocas, a 
saber: Eduardo, Roberto e Uxiximabiutheri. 

A sub-r~i~o do Bª'_laó/ê.llQ--1l§,.mini possui dLtas comunidades, 
Hwayasiketheri e· Dyobetheri~ com um total de 133 pessoas, 
distribuidas em 6 malocas. 

e:) I.a..t:.&12. - nunca receberam qualquer tipo de atendimento. 
Eventualmente alguns indios desta regi~o foram encontrados 
visitando outras aldeias e segundo suas informac;t,es a 
populaç~o foi bastante atingida pelo garimpo. Localizam-se 
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a vários dias de caminhada das 
anteriormente. Constituem a sub-regi~o 
popula~~o estimada em torno de 250 
distribuidas em 6 maloças. 

aldeias citadas 
do Taraõ, c:om uma 

a 300 pessoas, 

d) Af~ILA.r:A.C.i. - estas aldeias se caracteri:zam por uma 
grande dist~ncia das demais aldeias citadas. O Ajuricaba sb 
pode ser a.lc:anc;ado por rio e n~o t.em pista de pouso, sendo 
por isso relativamente isolado. A maloca do AJuricaba 
possui 62 pessoas e a maloca do Aracà, onde funciona um 
posto da MNTB, possui 97 pessoas. 

e) W~tQrik~th~ri (PIN_Q@!!l~..n..:iJ_ - apresenta boas condi~~es 
gerais de saOde, garantidas pela assistência permanente na 
área. Também se encontra relativamente distante das demais 
aldeias e tem servido como base de apoio ao atendimento 
prestado a toda a área. Está localizado entre Boa Vista e 
Toototobi e possui uma das melhores pistas de pouso da ~rea 
Yanomami. Possui 87 habitantes. 

Para eatas popula;~es, com caracteristicas especificas por 
sub-regi~o, propomos o seguinte esquema de organiza;~o ao 
atendimento para os próximos 2 anos: 

l. manter a assistência prestada 
Watoriketheri, atendendo às novas 
adiante; 

até o momento entre os 
necessidades descritas 

2. visita~ regulares de equipes de saóde da CCPY e FNS/RR 
ás sub-regi~es Nova Demini, AracA e Ajuricaba; 

3. assisténcia permanente ~ saúde, especificada pelo 
presente projeto, às sub-regi~es Wanabiõ, Balaõ/Alto Demini, 
Ta~aú e Alto Toototobi. 

- - - - - - - - 

- 
- 
- - - - - - - 
- 
- - - - -· - - - - 
- - 
- - - - 
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1. PDPULAÇAD ALVO 

WANABIUTHERI ROBERTO 
EDUARDO 
UXIXIMABIUTHERI 

19 
13 
23 

BALAl:.I/ALTO DEMINI* HWAYASIKETHERI (2 malocas) 
AVOBETHERI1 Xakibitheri 

Koherebitheri 
Beira do Alto Demini 
Aka Xekerema. 

55 
11 
35 
20 
13 

TARAl:.I** WEYUKUTHERI, BAHABITHERI, RAHARABI 
THERI, MAXABABITHERI, XIHOMETHERI e 
WAKEXITHATHERI(popula;~o estimada) 300 

ALTO TOOTOTOBI PLINID 
PAULINO 
WAREBIUTHERI 

65 
37 
68 

NOVA DEMINI JOSE 
ANTONIO e 
FIALHO (1 maloca) 

62 
59 
43 

ARACA 1 maloca 97 

AJURICABA 1 maloca 
r· 

WATORJKETHERI 
(PIN DEMINI) 

1 maloca 87 

TOTAL 23 ALDEIAS 1069 

(' 

* Censo incompleto no Bala~/Alto Demini ** Censo n:to realizado no Tarai:.t - a popu; aç:ta indicada e uma 
estimativa antropológica de 50 pessoas por maloca 

r: 



2. OBJETIVOS CENTRAIS 

1) Assistência geral à saúde de forma preventiva e curativa; 

2) Redu~~o da taxa de mortalidade, em especial da 
mortalidade infantil; 

3) Controle de incidência da malária; 

4) Erradica;~o das demais doen~as transmissiveis 
prevalentes; 

5) Vacina.ç;:~o; 

6) Assisténcia odontológica; 

7) Estimulo à autonomia através de treinamento bàsico em 
saOde integrado às práticas curativas tradicionais, 
para indica; 

8) Realiza;~o de censo populacional em toda a regi~o. 

3, CONTROLE DE DOENÇAS 

Seguindo as recomenda;~es estratégicas especificadas no 
"Projeto de Saúde Yanomami" do MS/FNS para o controle de 
doenças, o atendimento à saúde deverá se orientar por: 

1. Controle da malária 

a) identifica~~º e medidas de err~dica~~o de focos do vetor 
transmissor, com o apoio da FNS/RR; 

b) realiza;~o, preferencialmente sistemática e regular, de 
pesquisa sorológica nas popula~~es visitadas; 

e) interven~~o medicamentosa rápida e completa dos 
seropositivos para malária. 

2. Sarampo 

Vacina~~º em massa e manuten~~o com a vacina~~º das crian~as 
que nascerem depoi~ dessa medida~ a partir de 9 meses de 
idade. 

3. Coqueluche (DTP) 

Vacina~~º em massa nas crian~as até 6 anos de idade e nas 
que· nascerem depois dessa medida, a partir de 2 meses de 
idade; em 3 doses (2 meses de intervalo entre as doses). 

- - 
16 - - - - - - - - - - - - - 

- 
- 
- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- 
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4. Di. fterila, 
meni.ngocócica 

tétano, poliomielite, raiva doen~a 

Vigil~ncia epidemiológica com aporte laboratorial 
investiga;~o especifica quando se fizer necessàrio. 

e 

5. Febre amarela e hepatite 9 

Face à ocorrência recente de casos na área, inclusive 
letais, faz-se necessária e urgente a vacina~~º em massa nas 
popula;~es. 

6. Oneocercose 

Nas regi~es hiperendêmicas (Toototobi e Wanabió) faz-se 
necessário o tratamento em massa com Invermectina, dose 
única~ uma vez por ano. Nas demais regi~es, realiza;~o de 
vigilância epidemiológica através de bi6psias cutêneas, com 
tratamento dos c~sos confirmados e dos com manifesta;~es 
clinicas evidentes da doen~a. 

7. Acidentes of1dicos 

Tratamento imediato com soro especifico, que deverâ existir 
em estoque minimo e condi;~es de pronta utiliza;~o. 

8. Tubercul o•e r: 

r> 

a) realiza~~º de PPD (prova tuberculinica) seguida de 
vacina~~º com BCG nos n~o-reatores; 

b) identificar os sintomáticos respirat6rios, realizar 
baciloscopia (2 exames de escarro/mês) de todos os 
suspeitos e tratamento, na base ou na Casa do Indio, dos 
casos confirmados; 

e) realiza;~o de baciloscopia nos comunicantes e menores de 
5 anos que forem reatores·fortes ao PPD. 

r: a) identificar e eliminar a fonte de transmiss~o nos casos 
de surtos; 

b) tratamento com reidrata~~o oral • 

.t.O. Doem;•• Se>rualmente Transmiss1veis (DST) 

a) vigil~ncia epidemiológica integrada ao atendimento geral; 
b) realiza~lo de diagn6stico laboratorial e tratamento 

imediato. 

a) realiza~~º de biópsia cut~nea nos casos suspeitos da 
forma tegumentar; 

b) encaminhamento para diagnóstico dos suspeitos da forma 



visceral; 
c) tratamento e acompanhamento ap6s a cura~ 
d) realiza~~º de investigaç~o entomol6gica nas áreas de 

casos confirmados, junto com o FNS/RR. 

.t.2. Dflsnutri~:to 
a) interven;~o especifica (terapêutica nutricional) nos 

casos mais graves isolados e nos grupos criticos; 
b) estimulo à manuten~~o dos hábitos alimentares; 
e) reequilibrio do ecossistema através da coopera~~º da· 

SEMAN/IBAMA. 

1.3. /:lnemia 

a) Realiza~~º de hemogramas nos casos de anemia clinica 
moderada e tratamento com sulfato ferroso, principalmente 
nas gestantes e crian~as com anemia comprovada. 

b) Encaminhamento dos casos graves com indica~~º de 
transfus~o sanguinea para a Casa do Indio. 

14,, Verminose 

a) Realiza;~o de exame protoparasitol6gico em porcentagem 
significativa das populaq~es de diferentes regi~es a cada 
6 meses. 

b) Tratamento especifico~ preferencialmente dose ónica, em 
toda a popula~~o susceptivel. 

e) Identifica~~º e medidas de controle das condi;~es 
ambientais propicias para a manuten;~o dos ciclos de 
transmiss~o. 

JS. Cárie Dentária 

a) Desestimular o U$O de alimenta;~o n~o tradicional, em 
especial de a;ócar. 

b) Tratamento preventivo através da aplica;~o tópica regL1lar 
de flúor. 

e) Tratamento curativo especifico. 

- - 
18 - - _, 

- - - - - - - 
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4, ESTRATEBIA DE ATUACAP PARA A CONTINUIDADE DO 
ATENDIMENTO E NOVAS NECESSIDADES PARA A SUB-REGIRO 

DO WATORIKE CPIN DENINil 

1) Manter um profissional de enfermagem residindo no local, 
garantindo a continuidade da assistência prestada até o 
momento. 

2) Visita de um médico, três vezes ao ano, com dura~~º 
minima de uma semana, para avalia;~o geral da situaç~o de 
saõde. 

3) Visita de um dentista para avalia;~o da situa;~o de sa~de 
bucal, orienta;~o preventiva e tratamentos curativos, 
pelo menos 15 dias ao ano. 

4) Melhoria do saneamento bàsico instalado (égua corrente, 
tratamento dos dejetos, fossas sépticas, etc.). 

5) Manuten~~o da farmácia. 

6) Manuten;~o das instala;~es tisicas. 

7) Curso de reciclagem para o profissional de área. 



~. ESTRATEBIAB DE ATUAÇAO PARA A NOVA BÃ'BS· DE 
ASBISTeNCIA A SAQDt DAS BUB-RESibES DO WANABIQ, 

BALAQ, TARAD E ALTO TOOTOTOBI 

A) INFRAESTRUTURA BASICA 

1) Constru;~o de pista de pouso. 

2) Construç~o de um posto médico com espa~os previstos para: 
- atendimento ambulatorial 

enfermaria para interna~~º de cerca de 20 pacientes 
laboratório 
farmácia 
sala de radiofonia 

- dormit6rios pa~a quatro enfermeiros e equipe de saúde 
cozinha 
banheiros 

- po~o 
dep6sito para trocas de material com os indios 
depósito para materiais diversos 

3) Abertura de ro~a para que seja garantida a alimenta~~º 
dos indios internados e profissionais de saúde. 

4) Placas solares e baterias para geraç~o de energia e 
manuten;~o de cadeia de frio, ilumina~~º elétrica e 
abastecimento de água. 

5) Comunica~~o: radiofonia no posto e râdio portétil para 
visita~~º às malocas. 

6) Transporte: 
compra de um pequeno barco de aluminio a motor para 
transporte fluvial às malocas; 
aluguel de avi~es para eventuais remo~~es e transporte de 
profissionais; 
acordo com a FNS e/ou Funai para a utiliza;~o eventual de 
helicópteros da FAB. 

7) Saneamento básico no posto (fossa séptica e àgua 
corrente) e tratamento do lixo hospitalar. 

9) Registro de dados: compra de um computador (Laptop 
Toshiba TlOOXE) e uma impressora para o escritório em Boa 
Vista. 

B) RECURSOS HUMANOS 

l) Contrataç~o e capacitaç~o profissional de 3 enfermeiros 
fixos para atendimento a regi~es da nova base. 

- - - 20 - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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2) Contrata~~º de um enfermeiro para cobrir férias dos 
acima citados e para acompanhamento de equipes de saúde 
para as sub-regiOes Nova Demini, Aracá e AJuricaba. 

3) Contrata;~o de um profissional para servi;os gerais no 
posto. · 

4) Contrataç~o de um médico responsável pela coordena;~o do 
projeto/tempo integral. 

5) Contrata;~o de um segundo médico para o campo. 
6) Contrata;~o de um dentista/4 meses ao ano. 
7) Presta;~o de servi;os de um antrop6logo/intérprete 2 

meses ao ano. 
8) Presta~~º de servi;os de consultoria. 
9) Remunera;~o aos servi;os indigenas prestados. 
10) Contrata~~º de um profissional da área de sa~de 

para'operar o banco de dados. 
11) Contrata;~o de intérpretes. 

(' 

C) ORSANIZAÇ~O DO ATENDIMENTO 

J.) Equi.ptt d• •nf•rmag#lm 

,~ 

Uma equipe de quatro enfermeiros garantirá a assistência 
permanente na área, residindo no local. Um destes 
enfermeiros será responsável pela supervis~o geral dos 
serviiOS de enfermagem do posto, envio de relat6rios mensais 
de atividades, controle de estoques da farmácia, etc. 

(' Alternadamente, dever~o se deslocar dois enfermeiros para 
visita~~º às malocas com o objetivo de= 

a) realiza;~o sistemática de laminas de pes~uisa de 
Plasmodium nas popula~~es 

b) atendimentos gerais e emergenciais 
e) completar vacina~Oes 
d) aplicaç~o t6pica de f16or 
e) acompanhar visitas médicas e completar os tratamentos 

iniciais 

Obs.1 os atendimentos dever~o ser anotados em fichas de 
campo padronizadas e transcritas para as fichas individuais 
definitivas no posto ao final de cada viagem. 

r: 
Os outros dois enfermeiros dever~o permanecer no posto com o 
objetivo de: 

a) acompanhamento dos pacientes internados 
b) atendimento ~s intercorrências de outras regi~es, no 

posto 
e) realiza;~o de exames laboratoriais (vide adiante) 
d) dar continuidade ao eventual treinamento de agentes de 

saóde indigenas 

·" 

(' 



22 

2) Equipe multidisciplinar 

Em intervalos regulares uma equipe multidisciplinar dever~ 
realizar visita~~º às diversas sub-regi~es com objetivo de: 

a) atendimento médico geral 
b) avalia~~º epidemiológica das patologias prevalentes 
e) atendimento odontológico preventivo e curativo 
d) controle de vetores/investigaç~o entomoepidemiol6gica 
e) realiza~~º e atualiza;~o do censo populacional 
f) atualizar informaç~es sobre a din~mica politica e social 

dos indios incorporando suas opini~es às atividades 
assistenciais a serem desenvolvidas 

Deverá ser prevista a particip~~~o eventual de especial~stas 
para atender a outras necessidades como: 

a) avalia~~º e medidas de controle de surtos de doen~as 
infecto-contagiosas 

b) avalia;~o das condi;Oes ambientais e medidas de 
recuperaç~o dos recursos naturais degradados pela a;~o 
garimpeira 

c) transmiss~o de conhecimento na área antropológica aos 
profissionais que atuam no projeto (cursos de introduç~o 
é cultura e lingua yanomami.) 

4) Treinamento básico em saóde para ind1gena• interessados, 

a) primeiros socorros integrados às práticas curativas 
tradicionais 

b) treinamento de informantes para atualiza;~o de dados 
s6cio-demográficos (natalidade, mortalidade~ casamentos, 
deslocamentos, etc.) 

e) aprendizado de prepara;~o de lâminas de malária 
d) Identificar sinais de gravidade para imediato 

encaminhamento ao posto 

S) Outro• 

a) apoio a pesquisa na ârea médica~ biológica, 
antropológica, linguistica, etc., que tenha por objetivo 
a melhoria da qualidade do trabalho deste projeto 

b) realiza;~o de cursos de reciclagem para os profissionais 
que atuam na área 

óJ Supervis~o Geral e Planejamento 

O médico contratado por tempo integral fará a coordena~~º 
das atividades de saúde relacionadas neste projeto e ser~ 
diretamente responsável por: 

- - 
- - - - - - - - - - 
- - - - 
- - - - - 
- 
-· - - - 
- - - - - - - - 
- - - 
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a) acompanhamento e avaliaç~o da situaç~o geral de saúde na 
área 

b) acompanhamento e aval iaç:~o das atividades de s.a(tde 
previstas neste projeto 

e) planejamento de medidas a serem adotadas no andamento dos 
trabalhos Junto c:om a c:oordena;~o geral da CCPY e c:om a 
partic:ipai;~o dos profissionais do projeto e dos indios 

d) planejamento do cronograma de atividades e viagens de 
equipes à área 

e) c:ontrata;~o de profissionais conjuntamente com a 
coordena~~º geral da CCPY 

f) contato c:om outras instit1.1ii;e,es da área de saúde 
g) atendimento médico na área sempre que necessário 

D) REGISTRO DE DADOS 

Para melhor acompanhamento e análise do perfil de morbidade 
da popula~~o e avaliaç~o dos servi;os prestados é necessário 
que se estabelei;a um sistema informatizado de cadastramento 
dos dados. Este sistema deverá ser capaz de relacionar os 
principais indicadores de saude por sexo, faixa etária, 
aldeia, sub-regi~o e global, com base nas informa~Oes de 
fichas clinicas individuais. 

,. Estas informaç~es dever~o contar com um sistema padronizado 
de coleta de dados em campo, o que deverá ser feito com o 
preenchimento de fichas de campo durante o atendimento. Os 
dados destas fichas de campo dever~o ser repassados para as 
citadas fichas clinicas individuais no posto e no computador 
em Boa Vista. Por outro lado, as informa~~es dever~o 
retornar à ár~a através de uma história clinica resumida 
quando da visitaq~o às bases assistenciais. 

r: 

Um profissional da área de informática ficará responsável 
por este item e deverá dar continuidade ao trabalho e 
discuss~o do sistema já iniciados com a FNS/RR e UFRJ. ,. 

r. Ainda no registro de informa~ees, é necessário que sejam 
elaborados na base e após cada viagem de visita às malocas 
relatórios com os dados de saõde, sempre que possivel 
relacionando os fatores que possam interferir no quadro 
ger~l (ex.1 visitas entre comunidades ou individues, 
presen;a de terceiros na área, etc:.). 

r: 

r>. E) CONTATOS COM. OUTRAS INBTITUIÇ~ES 

rr-. 
Dando prosseguimento à cooperaç~o 
"Projeto de Saüde Yanomami11 do MS, 
discuss~o e a soluç~o em conjunto com 
atender às seguintes necessidades 

mõtua especificada no 
dever~o ser buscadas a 
a FNS/RR no sentido de 

especificas p.ar:-a o 

(""-, 



desenvolvimento deste projeto: 

1) Padroniza~~º de terapêutica 

2) Cursos de forma;~o e reciclagem para os profissionais de 
saóde: 

a) diagnóstico laboratorial de malária, tuberculose 
pulmonar, leishmaniose cut~nea e hemograma, 
parasitológico de fezes e urina 

b) no~~es das principais doen;as infecto-contagiosas; 
e) diagnóstico e tratamento de outras patologias comuns na 

área 
d) conduta frente ao universo cultural e no~bes da lingua 

yanomami 

3) Retaguarda laboratorial e hospitalar para esclarecimento, 
diagnostico e tratamentos 

4) Medicamentos e vacinas· 

5) Controle de vetores 

6) Vacinac;;t:1es 

7) Registro de dados 

8) Consultorias 

9) Transporte 

Para o atendimento das necessidades acima deverá ser buscado 
também o apoio de institui;bes como: Funai, Fiocruz (RJ), 
UFRJ (RJ), Cruz Vermelha (RJ), Hospital Evandro Chagas 
(Belém), Instituto de Doen;as Tropicais (Manaus), Escola 
PaL1lista de Medicin_a (SP), Sl.l<:em (SP) e outros. 

F) LISTA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O POSTO 

A lista básica de medicamentos serà realizada a posteriori. 

1 estetoscópio duo-sonic 
1 geladeira (a gás~ querosene ou energia solar) 
2 sistemas de radiofonia (um portátil) 
2 fitas métricas 
1 leito para exame fisico 
1 apoio para bra~o de metal (para inje;~o IV) 
2 baldes de a~o 
4 suportes para soro 
1 nebuliz~dor 
material para entuba;~o de emergência: ambu (1) e 

laringoscópio (1 adulto e 1 pedi~trico) 
reagentes de laboratório 

- - - 
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1 comadre 
1 lanterna de 4 elementos 
1 banco 
2 mesas 
4 cadeiras 
1 pacote de rebaixadores de lingua 
1 Formaline pastilhas 
10 laminas de bisturi 
2 porta agulhas pequenos 
2 tenta c:lnulas 
4 Kelly retas 
2 Kelly curvas 
4 pin~as Kocher 
2 tesouras Mayo curvas 
2 porta-agulhas médios 
1 filtro para água 
material para antissepsia 
utensilios gerais de cozinha e moradia no posto 
4 garrotes (borracha) 
2 canulas para traque·ostomia 
l bala de oxigênio (pequeno) 
1 maca 
2 lanternas pequenas para exame de orofaringe 
luvas descartáveis 
l estufa 
1 panela de press~o grande 
1 fichário 



IY. CONSIDERAÇOES FINAIS 

A urgente e dramática situa~~º de saõde dos indios que vivem 
na área 15 exige que as entidades, governamentais ou n~o, 
que atuam na área (Funasa, Funai, CCPY, Novas Tribos) se 
engajem num esfor~o comum e convergente para deter os focos 
epid~micos e as moléstias que amea~am a existOncia dos 
Yanomami. 

Nesse sentido, achamos que o projeto deve utilizar 
imediatamente, como base provisória de trabalho, as 
instala;~es da antiga sede da Miss~o Novas Tribos do Brasil, 
até a conclus~o da constru;~o da pista e base assistencial 
na regi~o central (próximo à maloca de Roberto). 

Colaboraram com sugestOes e idéias na elabora~~º deste 
projeto: José Luis V. da Silva (enfermeiro), Maria Aparecida 
Oliveira (dentista), Bruce Albert (antropólogo) e Luci Mara 
M. Montejane (enfermeira). 

Agradecemos as considera;ees de~ Vander Nardelli (médico), 
Istvan D. Varga (médico), Ivone Menegola (médica) e Carlo 
Zacquini (assessor permanente em Boa Vista). 

U Ref1rénci111 

- R1J1tório dt Atividad11 - periodo nov/dez de 1990 - Projeto De1ini/Toatotobi - Istvan D, Yarga, 
Luci Nara "antejane 

- RtlatOrio de Sa6de Yano1a1i - Regi2o do Toototobi - abril de 1991 - Deise Alves Francisco e Bruce 
Albert 

ª Relatbrio de Sa~de - Arei do Toototobi - Naria 6or1te 6. Selau O julho de 1991 

- Dadas de Sadde relativos a nove1bro de 1991 (relat6rio 11 fase de conclu1lo} - Druc, Alb~rt e Yandtr 
Nardelli 

- Rtlatórios 1ensais da PJN De1ini • ano de 1991 - Luci Nara Nontejane e Jos~ Luis Y, da Silva 

- Projeta de Assistência l Sa~de das Co1unidad11 do De1ini - Relat6rio - 1ariD d1 1991 (dadas dt 
1990 - PIN De1ini) - Naria Sarete Selau 

- - 
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PARQUE INDÍGENA YANOMAMI 
SISTEMA LOCAL ESPECIAL: DE SAÚDE 
DIVISÃO OPERACIONAL OE TRABALHO EM 
A"REAS OE RELAÇÕES INTERCOMUNITA'/?IAS 
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PR06RAMA 
1. AMõlJLATó~tO 
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ô. COZIN~A/~E=-~liOP-10 
4. Al-OJAME.NTO 
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17 ETAPA 
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~1~t~ àe mAguinae. eietemae, matoriaie e ferramantae, mao de obra 
e transporte aéreo para construção de baae de aaaiatência à aaúde 
e pista de pouso no Balaú. feita por Carla Zacauini e Dayi 
Kppenawa. 

A.l 
01 
03 

04 

máquinas e sistemas (SP) 
motoaserra como a·do Davi (pequena) 
correntes sobressalentes com 
3 limas para amolar 
velas sobressalentes 
Sistema de energia solar e 
Rede elétrica e hidráulica 

B) tran•porto (BV) 
24 horas de vôo (viagens BV-Toototobi-BV) 

para transporte de bens e pessoas 

C) mater1a1e e ferramentae (BV) 
10 pãs 
15 enchadecos 
15 enchadas 
10 pi_caretas 
02 carrinhos de mao com roda de pneu 
25 machados 
04 caixas de óleo 2 tempos 
100 litros de gasolina 
02 serrotes 70 ou 80cm 
03 martelos de carpinteiros 
10 kg pregos de 2 polegadas 
02 kg pregos de 3 polegadas 
01 kg pregos de 1 1/2" 
01 kg prego para tela 
02 alicates 
02 torgues para arrancar pregos 
10 limas chatas para amolar teryados 
01 trena de 2 metros 
01 prumo 
01 plaina de 30 cm 

01 esmeril manual 
01 arco de pua com 5 trados 

de 5 a 90 
01 torno· de bancada de 

15 cm de largura 
01 encho 
04 formões 1-2-2,5-3cm 
04 bocas de lobo 
10 cavadores 
10 kg arame galvanizado 
50 metros de tela para mosquito 

de 1,00m 
04 galoes de 20 litros de 

tinta branca 
10 bisnagas azul e vermelha 
10 armadores de rede 
50 parafusos para armadores 
05 chaves de fenda várias medidas 
30 dobradiças para porta e janela 
200 parafusos para porta e janela 
02 fechaduras externas com 

chave Yale 
02 filtros para água de 5 litros 
100 metros de linha de nylon 
01 alavanca de aço de 1,5m 
20 sacos de cimento 
36 terçados 

D) mão de obra CBVl 
02 carpinteiros por 3 meses 
02 auxiliares de constru9ão 
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