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I ATIVIDADES REALIZADAS EM ORDEM CRONOLOGICO 

1) 04//08/98-10/09/98 Estadia em Manaus (Coordenador Augusto) 

passar algumas dias de recuperação após Malária 

elaborar e enviar relatório de Atividades para Terre des Hommes, Plato Stiftung e 
Broederlijk Delen 

realizar trabalho de articulação 
-----> encontros com os representantes da UNAIS, FUNAI, FNS, IDS, CIMI, MSF etc., 
com objetivo de discutir a situação e os problemas na área, principalmente o que diz 
respeito a epidemia de Malária, e ao planejamento das futuras ações na área do Rio 
Marauiá 

realizar compras e organizar transporte Manaus -St. Isabel 

realizar trabalhos administrativas junto a contadora e resolver assuntos bancarias 

realizar acompanhamento da equipe da área através contatos telefônicas com João 
Silverio Dias e contatos diretas com a área via radiofonia 

Obs: Durante este período foram realizados as seguintes viagens pela equipe logística da 
área: 
• 17/08/98 - Viagem de emergência St. Isabel - Maloca Irapajé -St. Isabel 

- remover ao Hospital paciente com complicações no parto 
• 18/08/98 - Viagem St. Isabel - Pukima -St. Isabel 

- transportar pacientes e acompanhantes Yanomami (8), vindo de Manaus, de 
volta as suas respectivas comunidades 
- abastecer os postos com materiais diversos 

• O 1/09/98 - Viagem St. Isabel - Pukima - St. Isabel 
- transportar pacientes e acompanhantes Y anomami, vindo de Manaus, de volta 
as suas respetivas comunidades 
- remover 1 O pacientes e acompanhantes da área ao Hospital de Santa Isabel 
- consertar equipamento no Posto Pukima 
- abastecer os postos com gasolina e outros materiais 

• 05/09/98 - Viagem St. Isabel - Maloca Irapajé -St. Isabel 
- transportar paciente Y anomami, vindo de Manaus, a sua comunidade 

• 11/09/98 - St. Isabel - Pukima - St' Isabel 
- remover pacientes e acompanhantes Y anomami da área ao Hospital de 
St.Isabel 
- abastecer os postos com gasolina 
- transportar a alimentação a ser usado no curso AIS em outubro 98 
- buscar o atendente de enfermagem Crispinho para o mesmo se curar de mais 
uma Malária e para passar os seus dias de folga em St. Isabel 
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Outrossim foi realizado pela equipe FNS neste período ação de controle/combate da 
epidemia Malária - termo-nebolização, buscativa ( exame Malária de toda a população) em 
todas as comunidades do Rio Marauiá. 
Durante a estadia do auxiliar de enfermagem Crispinho na área no período de 17 /07 /98 a 
11/09/99 foram realizados os seguintes atendimentos de saúde: 

Atendimento de saúde em geral 288 
Tratamentos com antibióticos 4 
----> IRA 3 
Profilaxia após picada de cobra 1 
Tratamentos Malária Vivax 20 
Tratamentos Malária Falcinarum 8 
Exames Malária 237 
Vivax positivo 73 
Falciparum positivo 17 
Mista positivo 1 
Exames negativos 146 
ExamesBAAR 2 
----> negativos 2 

2) 11/09/98 - 21/09/98 Viagem Manaus - Barcelos e estadia em Barcelos 
(Coordenador Augusto) 

realizar trabalho administrativa junto com os membros da diretoria Secoya, João 
Silveira Dias e Dona Gerlinda 

organizar programas no computador Secoya 

tentar instalar E-Mail da Secoya em Barcelos 

Obs.: Devido problemas com o fax modem, as dividas configurações dos programas de 
acesso ao Internet e com o equipamento telefônica geral de Barcelos, não foi possível ainda 
de instalar este sistema de comunicação 

acompanhar equipe na área via radiofonia 

3) 22/09/98 - 24/09/98 Viagem Barcelos - Sr, Isabel e estadia em St. Isabel 
(Coordenador Augusto) 

organizar viagem para o Rio Marraria 

resolver pagamento das diversas contas nos comércios da cidade 

acompanhar pacientes Yanomami internados no Hospital 
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encontros com os responsáveis da Missão Salesiana do Rio Marauiá e do Hospital de 
St. Isabel para avaliar a situação atual ria área 

Obs.: Os responsáveis da Missão Salesiana informaram a gente sobre a mudança da 
diretoria da Missão do Rio Marauiá. Saiu o Pe.Miguel e entrou o Irmão Aroldo 

encontros com o responsável da FNS e a sua equipe 
----> discutir situação Malária na área 
----> trocar informações de dados etc. 
-----> solicitar e receber medicamentos ant-rnalaricos e materiais para exame.Malaria 
-----> organizar prorrogação estadia da equipe FNS na Maloca Pohoro 

Obs.: A equipe da FNS já se-encontrava desde 10 dias na área para realizar ação termo 
nebolização em todas as comunidades. 
A atendente de enfermagem Cleonice da Maloca Pohoro tinha viajado para St. Isabel para 
tratar a sua 3ª Malária dentro de pouco tempo, apresentado um mal estado de saúde. Assím 
fez se necessário a prorrogação da estadia da equipe FNS naquela comunidade, tendo em 
vista o numero altíssimo de casos de Malária. 
Os salários baixos desta equipe (trata-se principalmente de pessoas de St. Izabel) são 
financiados através o convênio FNS-Prefeitura Municipal St.Isabel. Nesta epóca, o 
pagamento destes salários sofreram atrazos. 
Assim o pessoal desta equipe exigia o recebimento de uma gratificação complementar para 
eles prorrogar a sua estadia prevista de 20 dias (diarias previstas/mês). 
Levando em conta a situação problematica na Maloca Pohoro, a Secoya decidiu de coubrir 
as despesas para pagar esta gratificação complementar, enquanto a FNS e a Missão 
Salesiana se prontificaram de assumir os custos logísticos adicionais desta estadia 
prorrogada na Maloca Pohoro. 

Por parte da Missão foram manifestados problemas financeiras para poder pagar um 
substituto da atendente de enfermagem Cleonice.Também foram indicados as dificuldades 
no futuro de continuar coubrindo a assistência de saúde nas comunidades de Pohoro e 
Xamatá. 

4) 25/09/98 - 27/09/98 Viagem St. Isabel- Pukima (Coordenador Augusto e os 
logísticos Galdino e Edimar) 

transporte de 03 pacientes Y anomami, que tinham concluídos os seus tratamentos no 
Hospital de St. Isabel, as suas respectivas comunidades na área 

transporte de materiais diversos para abastecer os postos 

parada na Maloca Irapajé 
-----> junto com os agentes de saúde realizar atendimento de saúde e colher lâminas 
para exame Malária 
----> organizar e abastecer junto com os ASY a farmácia local 



parada na Missão Marauiá 
----> encontro com o novo diretor, Sr.Aroldo, da Missão Marauiá para conversar sobre 
a situação da área, sobre os acontecimentos durante os ultimas semanas, como também 
para organizar os detalhes logísticas da estadia prorrogada da equipe FNS na Maloca 
Pohoro 

realizar junto com os ASY atendimento de saúde com uma parte do grupo do Xamata, 

que se encontra na Missão para reconstruir as suas casas 

Obs.: Os Yanomami da Maloca Xamatá decidiram de reconstruir o seu Xapono na 
Missão Marauiá com o objetivo de passar uma parte do tempo na Maloca do Xamatá e 
outra parte na Maloca Missão Marauiá. Procurando de ficar mais perto da Missão pode ser 
um motivo para isto. 

Parada e pernoitada na Maloca Ixima 
-----> a Prof. Ana encontra se com Malária Falciparum 

-----> realizar junto com aos ASY atendimento de saúde e exames de Malária 

chegada na Maloca Pukima 
-----> lá encontra-se o Sr.Arnaldo (FUNAI) como responsável do Posto 

Obs.: Sr.Arnaldo tinha substituído o auxiliar de enfermagem Crispinho no trabalho de 
responsável do posto Pukima. Todos os Konapimateri tinham saído para visitar uma outra 
comunidade na Venezuela. Assim Sr.Arnaldo podia sair do Posto Kona. 

5) 27/09/98- 17/10/98 Estadia no Posto Saúde/ Maloca Pukima (Coordenador 
Augusto, futuro Coordenador Wilko e a Coordenadora Unais Sra.Luiza ) 

Sr.Arnaldo entrega o Posto ao Coordenador Augusto 

27/09/99 a equipe logística e Sr.Arnaldo (o mesmo viaja para Manaus para passar as 
suas ferias) partem para descer a St. Isabel . 
-----> removem criança recém nascida ( e acompanhantes) com Malária/ anemia da 
Maloca Xamatá ao Hospital de St.Izabel 

no inicio da estadia na Maloca Pukima aparecem relativamente poucos casos de 
Malária; depois aumenta quantidade de mosquitos e em seguida novamente numero de 
casos (tinha sido realizado recentemente termo-nebolização e buscativa na área.) 

chegada de 4 Y anomami do grupo Konapimateri no Posto 

Obs.: Os mesmos informam sobre a chegada dos Konapimateri na sua Maloca no Rio 
Marauiá. Eles também contam que tinha morrido um adulto e uma criança durante a 
viagem a Venezuela, informando também que todas as pessoas do grupo estavam-se 
encontrando doentes com sintomas de Malária. Estas informações foram repassados para o 
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responsável (Sr.Joabe) da FNS em St. Isabel. O mesmo nós avisou que não tinha condições 
de mandar uma equipe ao Maloca Kona devido a interrupção do convênio FNS-Prefeitura, 
o que impedia o pagamento do pessoal, inclusive os pagamentos atrasados. 

A Secoya então decidiu de pagar o serviço prestado de um microscopista e um auxiliar para 
realizar trabalho de controle de Malária ( e atendimento de saúde em geral) na Maloca 
Kona durante o período de ausência do Sr.Arnaldo. 

o microscopista, Quida, e seu auxiliar, Júnior, chegam dia 07/10/98 no P.S.Kona para 
começar o seu trabalho 
-----> logo após a chegada dos dois, está sendo realizado buscativa geral para exame 
Malária de todas as pessoas da comunidade; foram diagnosticados 17 casos de 
M.Falciparum, 30 casos de Malária Vivax e 2 casos de M.Mista. -cerca 50% dos 
Konapimateri estavam com a Malária. 

dia 08/10/99 viagem Santa Isabel -Missão Marauiá- Santa Isabel da equipe logística 
da Secoya para transportar os restos mortais da criança do Xamatá, que tinha falecido 
no mesmo dia no Hospital de Santa Isabel após uma semana de internação 

05/10/99 Viagem Barcelos - Manaus - Salvador - Brasília - Manaus - Barcelos do 
então Presidente da Secoya 
-----> atender o convite para um representante da Secoya participar no encontro 
organizado pela ONG Suíça Fréres Sem Fronteiras. 

Obs.: Trata-se de uma plataforma para discutir questões em tomo de projetos de 
desenvolvimento no Brasil, trocar experiêncas do campo e para estabelecer contatos em 
geral com outros ONG's nacionais e internacionais etc. 

-----> realizar visita na sede da Funai em Brasilia e encontros com outras pessoas da 
área de desenvolvimento social, com o objetivo de discutir possibilidades de 
financiamentos, convênios e projetos nas áreas indigenas do médio Rio Negro. 

07/10/98 chegada em Manaus do novo Coordenador local da Secoya Wilco Van de 
Meer. 

10/10/98 a atendente de enfermgem Cleonice chega de volta a Missão Salesiana do 
Pohoro para continuar os seu trabalho. 

10/10/98 - 12/10/98 Viagem Manaus - St.Isabel -Maloca Pukima do novo 
Coordenador local, acompanhado pela coordenadora da UNAIS de Manaus Sra.Luiza 
Me Grath, pelo auxiliar de enfermagem Crispinho e guiado pelo o 2º logístico Edimar 
-----> Crispinho volta ao seu serviço no Posto Pukima 

Obs.: A Sra.Luiza aproveitou a primeira viagem do Wilco para realizar mais uma visita a 
área a fim de acompanhar os trabalhos da professora Ana Ballester (também voluntária da 
Unais), como também para acompanhar os primeiros passos do Wilco na área. 
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Foi muito proveitoso de discutir em conjunto o planejamento das atividades durante os 
proximos meses de transição. 

12/10/.98 - 13/10/98 Estadia na Maloca Pukima da Dona Luiza e Wilko 

14/12/98 Viagem Pukima-Kona- Pukima (Dona Luiza, Wilko, Augusto, Edimar) 
-----> realizar acompanhamento e supervisão do microscopista Quida e seu auxiliar 
Júnior 

Obs.: Os dois prestavam um bom serviço na Maloca Kona, realizando os exames. de 
Malária e os tratamentos necessários. Em relação a outros casos de doenças e 
tratamentos, os dois receberam diariamente instruções via radiofonia. 

-----> realizar atendimentos de saúde 
-----> arrumar farmácia, contar estoque de medicamentos e realizar trabalho de 
manutenção da estação de radiofonia 

Obs.: O estado de saúde dos Konapimateri estava aparentemente bastante 
comprometido. Atribuímos este fato ao alto índice de casos de Malária nesta 
comunidade e, principalmente aos casos de Malária não tratados durante semanas 
(período de viagem e estadia na Venezuela) 

16/10/99 viagem Pukima-Santa Isabel, realizada pelo microscopista Quida 
-----> o Quida tinha que voltar a St. Isabel antes da data prevista, devido problemas de 
saúde na sua família. 
-----> aproveitamos a viagem para levar a Sra. Luiza (Unais) a Maloca Ixima, a onde 
ela realizou o seu acompanhamento relativo aos trabalhos da Prof.Ana Ballester. 
-----> viajou também um rapaz do Pukima a fim de acompanhar a sua mãe, internado 
com Hepatite num hospital em Manaus. 

durante o período de 27/09/98 ate 17/10/98 foram realizados pelo Coordenador Augusto 
os seguintes atendimentos de saúde: 

Atendimento de saúde zeral 270 
Tratamentos verminose 1 
Tratamentos com antibiótica 6 
----> IRA 6 
Tratamentos Malária Vivax 4 
Tratamentos Malária Faleinarum 17 
Exames de Malária 77 
----> Malária Vivax positivo 10 
-----> Malária Falciparum positivo 20 
-----> Exames negativos 47 
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6) l 7 /10/98 - 22/10/98 Viagem Pukima - Missão Marauiá e realização do curso 
central para os agentes de saúde Yanomami (Augusto, Wilko e Edimar- Secoya, 
Dr.Jaques Istria e enfermeira Irene - IDS) 

organizar a logística (alimentação etc.) do curso junto com os caseiros da Missão 
Marauiá 

16/10 - 17/10/98 viagem Santa Isabel -Missão Marauiá realizada pelo Galdino, 1° 
logístico Secoya, junto com o Sr.Arnaldo da FUNAI, guiando o Dr.Jaques Istria e a 
enfermeira Irene, ambos da IDS 
-----> pernoitada na Maloca Irapajé a onde é realizado pela equipe da IDS atendimento 
de saúde, a supervisão dos ASY e a arrumação da farmácia local 
-----> durante a viagem encontro com um grupo da Maloca Pohoro, que estava voltando 
de uma visita a Santa Isabel ( com a finalidade de transportar a alimentação doada pelo 
programa estadual "Direito pela Vida") 

Obs.: O Dr. Jaques foi chamado pelos Pohoroabieteri para atender um rapaz de 15 
anos em péssimo estado de saúde. O mesmo apresentou febre, muita diarréia, 
desidratação e muito emagrecimento. O paciente foi atendido e levado pelo Dr.Jaques 
ate a Missão, com o objetivo de continuar o tratamento relativo a infeção intestinal 
bacteriana, recebendo os nossos devidos cuidados e atenção. 
Suspeitamos que esta alimentação ( conservas, café, óleo, macarrão etc.), 
"generosamente" doado pelo governo, podia ter causado está infeção intestinal violenta. 
-----> os agentes de saúde da comunidade do Irapajé sobem ate a Missão Marauiá com 
seu próprio motor de rapeta a fim de participar no curso, recebendo da Secoya a 
gasolina para a viagem ida e volta. 

Dia 17/10 /98 Viagem Missão - Ixima- Pukima-Missão, realizado pelo Edimar 
Secoya e Sr.Arnaldo-Funai 
-----> transportar maquina para termo-nebolização 
-----> levar o Sr.Arnaldo a Pukima, de onde ele parte no dia seguinte para viajar a 
Maloca Kona, a onde ele retoma o seu trabalho de atendimento de saúde ( 19/10/98 - 
chegada na Maloca Kona) 

Obs.: Esta termo-nebolização foi realizado durante 3 dias em seguidas pelo auxiliar 
Junior na Maloca Ixima. Naquela localidade a quantidade de mosquitos tinha atingido 
um nível insuportável, e em consequência disto, o numero de novos casos de Malária 
também tinha aumentado. 

19/10/98 o 1° logístico Galdino viaja da Missão Marauiá a Santa Isabel, levando a 
Coordenadora Unais Sra.Luiza, e o auxiliar Júnior 

18/1 O a 22/10/98 realização do curso central para os agentes de saúde Y anomami 

Obs.: Veja relatório elaborado pelo novo Coordenador local Wilko Van der Meer 
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6) 23/10/98 - 28/10/98 Viagem Missão Marauiá - Pukima e estadia Pukima (Wilko, 

Dr.Jaques, Enf.Irene, Augusto e Ediinar) 

levamos os ASY que participaram no curso 

parada na Maloca Ixima 
----> conversa com a Prof Ana sobre a situação em geral no Ixima, avalianda e 
discutindo também o processo de formação dos ASY 
-----> atendimento medico, realizado pelo Dr.Jaques Istria 

atendimento de saúde/ medico na Maloca Pukima, realizado pelo Dr.Jaques e pelos 
diversos enfermeiro(a)s 

realizar contagem do estoque medicamentos da farmácia local 

realizar trabalho de treinamento e avaliação com os ASY, envolvendo também as 
lideranças da comunidade Pukima (equipe Secoya/IDS) 

Obs.: Veja relatório curso ASY, elaborado pelo Wilko Van der Meer 

aumenta número de casos de Malária no Pukima 

26/1 O - 28/10/98 Viagem Pukima - Kona - Pukima, realizado pelo Wilko, Dr.Jaques, 
Edimar e Adriano Pukimabieteri (ASY) 
---> realizar atendimento de saúde / medico 
----> realizar contagem estoque medicamentos na farmácia local 
-----> discutir e definir junto com os possíveis candidatos ASY e as lideranças os 
primeiros passos para a futura formação de agentes de saúde Kona 

Obs.: Veja relatorio curso ASY, elaborado pelo Wilko Van der Meer 

-----> na viagem de volta a equipe leva uma paciente susp. Hepatite com seu 
acompanhante, a fim de remover-los a Barcelos para diagnóstico e tratamento 
hospitalar 

7) 28/10- 29/10/98 Viagem Pukima-Ixima e estadia hima, realizada pela equipe 
Secoya/ IDS (Dr.Jaques, Enf.lrene, Wilko, Augusto e Edimar) 

realizar atendimento saúde I medico 

avaliar e discutir processo de formação agentes de saúde do Ixima, junto com a 
Professora Ana 

Obs.: Os agentes de saúde desta comunidade estavam ausente nesta epoca. O Carlito 
tinha viajado para Barcelos e Manaus para realizar um estagio de reciclagem em 
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microscopia (exame Malaria) e para acompanhar a paciente do Ixima com Hepatites, 
internada no Hospital de Manaus, atendendo a solicitação da Funai na Casa do Indio. 
O Cassiano estava viajando a sua Maloca de origem, o Pohoro. 

Veja relatorio Curso AST, elaborado pelo Wilko Van der Meer 

8) 29/10-30/10/98 Viagem Ixima-Missão Marauia e estadia na Missão Marauia, 
realizado pela equipe Secoya/IDS 

realizar atendimento de saúde e exames de Malaria com visitantes Y anomami e com a 
equipe da Missão (tudo mundo estava com Malária) 

realizar contagem de medicamentos na farrnâcia central 

preparar/organizar a logística da viagem para Santa Isabel no dia seguinte 

10) 30/10/98 Viagem Missão - Santa Isabel, realizada pela equipe Secoya / IDS 

remoção de 02 pacientes e de seus acompanhantes das Malocas Kona e Irapajé 
----> realizar tratamento hospitalar em Barcelos ou seja em Manaus 

parada em Irapajé para pegar paciente a ser removido a Manaus e para deixar o 
Dr.Jaques e Wilko 
----> os mesmos pernoitam no Irapajé a fim de realizar o treinamento dos ASY locais 

Obs.: Veja relatório Curso ASY, elaborado pelo Wilko Van der Meer 

Obs. complementar: Toda esta estadia e viagem na área foi aproveitado para introduzir o 
novo Coordenador Wilko Van der Meer as diversas circumstâncias, ambientes e trabalhos 
da área, como também para apresenatar o mesmo aos Y anomami das diversas comunidades 
e as pessoas de outras entidades que atuam no Rio Marauiá 

11) 30/10 - 05/11/98 Estadia em Santa Isabel (Dr.Jaques, Enf.Irene, Wilko e Augusto) 

hospedar/acompanhar os pacientes Y anomami no hospital de Santa Isabel e organizar o 
embarque/viagem deles no dia seguinte para Barcelos I Manaus 

avaliar e discutir junto com a equipe IDS o curso realizado para os ASY, 

introdução do novo Coordenador local da Secoya nos trabalhos e circunstâncias em 
Santa Isabel (logística, compras no comércios, acompanhamento pacientes no Hospital 
etc.) e apresentar lho aos diversos representantes das diversas entidades locais 
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reunir com o responsável da FNS em Santa Isabel para trocar os dados relativo a 
epidemia Malária, discutindo a atual situação critica na área. 

Obs.: O Sr. Joabe nós forneceu os dados oficiais da FNS em relação aos números de 
novos casos de Malária na área desde Janeiro 98. São assustadores: cerca 2300 casos 
até o inicio de novembro 98 - uma incidência de cerca 200% . Fizemos também um 
planejamento em relação a próxima viagem (nos dias seguintes) para termo-nebolização 
e buscativa etc., realizada pela equipe FNS no Rio Marauiá, definindo a colaboração 
por parte da Secoya. 

organizar encontro com Dr.Jaques (IDS), Irmão Aroldo (Missão Marauiá), Sr.Joabe 
(FNS), Wilko e Augusto (Secoya)- dia 01/11/98 

Obs.: Foi discutido a situação na área em relação ao altíssimo índice de Malária. Os 
números são os mais elevados de todos os tempos, sendo uma das mais altas incidências de 
todo o estado do Amazonas. 
O pessoal da missão avisou que estão querendo se retirar da Maloca do Pohoro (trata-se 
justamente da Maloca com o maior índice de Malária), como também da responsabilidade 
de atendimento de saúde em geral. 
Foram definidos as formas de colaboração por parte da Secoya e da Missão na próxima 
ação de controle Malária, realizado em breve pela FNS na área. 

Foi decidido de elaborar e enviar uma carta da Secoya/IDS/Missão as instituições 
governamentais responsáveis, relatando a situação critica na área, apresentando os 
números e solicitando medidas drásticas, rápidas e eficazes para controlar tal epidemia .. 

elaborar e enviar junto com Sr.Aroldo, Dr. Jaques, Wilko e Augusto carta e radiograma 
endereçado a FUNAI, FNS e Prefeitura Municipal 

realizar reunião equipe Secoya (Wilko, Augusto, Galdino e Edimar) para discutir 
problemas atuais, a reestruturação do Projeto Ida Secoya etc. 

12) 5/11/98 - 11/11/98 Viagem Santa Isabel - Barcelos e estadia em Barcelos (Wilko, 
Augusto) 

acompanhar e providenciar internação hospitalar da paciente Konapimateri susp. 
Hepatites 
-----> o estado de saúde da mesma tinha- se agravado, apresentando sintomas de ascitis 

acompanhar a equipe na área via radiofonia 
-----> começa ação de controle Malaria, realizada pela FNS em todas as comunidades 
do Rio Marauia 

07/11/98 chegada do Silvio Cavuscens ( o então tesoureiro Secoya) e da Sra. Luiza Me 
Grath em Barcelos (os Dois voltam a Manaus no dia 09/11/98 
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realizar reunião diretoria Secoya e outros membros Secoya com os Coordenadores 
-----> participam as seguinte pessoas: Wilko Van de Meer, João Silverio Dias, Silvio 
Cavuscens, Maria Gerlinda Soares, Luize Me Grath, Augusto SraBer 
-----> discutir e avaliar a atuação da Secoya durante os ultimos meses passados, a atual 
situação de transição e definir/planejar as medidas a serem tomadas pela Secoya nos 
proximos meses (plano de ação) 

Obs.: Após uma avaliação profunda da situação atual da Secoya e do seu Projeto no 
Rio Marauia, as participantes da reunião chegaram a conclusão de que será necessária 
realizar uma reestruturação do Projeto Yanomami Secoya. 
Veja também as observações colocadas no documento ''Proposta Projeto Secoya 
1999/2000". 
Decidimos também de colocar na pauta da Assembleía anual da Secoya (inicio de 
dezembro 98) a proposta de mudar a composição da diretoria, ou seja realizar uma 
troca de cargos. 

O encontro em Barcelos foi uma bela oportunidade para o Wilko relatar e analizar as 
suas primeiras impressões da viagem na área do Rio Marauia, e para ele conhecer 
algums atores importantes da Secoya, como também para conhecer o lado logistico e 
operacional(+ estrutura) da Scoya em Barcelos. · 

13) 11/11/98 - 14/12/98 Viagem Barcelos - Manaus e estadia em Manaus (Wilko e 
Augusto) 

devido a Malária, os 2 coordenadores (ou seja assessor) passam um tempo defolga para 
poder se tratar e se recuperar ( 1 semana ou seja 2 semanas) 

organizar e preparar a reunião da Comissão Permanente de saúde do Rio Marauia 
-----> realizar articulação, elaborar e enviar convites, vistitar diversos representantes das 
instituições membros da Comissão para acertar data, pauta etc ( por exemplo encontro 
com o Padre João - Inspetor Salesiana) 

Obs.: Foi decidido de realizar esta reunião· excepsionalmente em Manaus para que 
realmente todas as instituições poderiam participar com facilidade, tendo em vista a 
situação critica na área em relação a epidemia de Mataria. Algumas instituições tinham 
alegados dificuldades financeiras para a aquisição de passagems. 

resolver questões administrativas/financeiras 

elaborar relatório Curso agentes de Saúde Yanomami (Wilko) 

inciciar trabalhos para elaborar nova Proposta Projeto Y anomami Secoya 

27/11 -01/12/98 viagem Manaus -Barcelos - Manaus e estadia em Barcelos, realizado 
pelo então assessor Augusto) 
-----> levar de volta a Barcelos computador, vindo de um conserto em Manaus 
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----> junto com João Silverio e Dona Gerlinda resolver trabalhos administrativas e de 
informática em Barcelos 

Obs.: Houve mais uma tentativa fracassada de conectar o nosso computador ao Internet 

realizar compras em Manaus e organizar transporte para Santa Izabel 

preparar e organizar Assembleía anual da Secoya 

realizar varios encontros a fim de discutir, definir e elaborar nova Proposta Projeto 
Y anomami Secoya, aproveitando a chegada da Prof. Ana e do João Silveira em 
Manaus 

04/12/98 realização da Assembleia anual da Secoya em Manaus 
----> foi eleito um novo Presidente: Sílvio Cavuscens 
----> foi eleito um novo tesoureiro: João Silverio Dias 
-----> foi eleito uma nova secretaria: Elorides de Brito 
----> foi eleito uma nova conselheira fiscal: Odete Ferreira de Borba 
-----> foi aprovado a entrada na Secoya de 02 novos membros: Sr. Wilko Van der Meer 
e a Sra.Odete Ferreira de Borba 
----> foi aprovado a proposta de incluir o Programa de Educação Bilingue da Prof Ana 
Ballester no Projeto da Secoya. 

Obs.: Em relação aos assuntos tratados e discutidos nesta Assembleia da Secoya, veja 
também as exposições feitas neste contexto no documento ''Proposta Projeto Y anomami 
Secoya 1999/2000''. 

participar na IX Reunião da Comissão Permanente de Saúde do Rio Marauia 

Obs.: Participaram pela Secoya o Wilko Van de Meer, Silvio Cavuscens, Augusto StraBer 
e Elorides de Brito 
Vejá documento ''Relatório da IX Reunião da Comissão Permanente de Saúde do Rio 
Marauiá" 

07/12- 10/12/98 participar no grupo de trabalho para elaborar relatório IX Reunião da 
Comissão ( na sede da FNS em Manaus) 

Obs.: Participam pela Secoya o Augusto e a Prof Ana, junto com os representantes da 
Cimi, Funai e FNS. 
Este relatório também ia ser enviado ao Ministerio de Saúde 

Particpar junto com o João Silveira e Sílvio num encontro com os Coordenadores da 
Unais Sr.Pedro Gonzales (York) e Sra. Luiza Me Grath (Manaus), a fim de trocar 
informações e avaliar o processo da reestruturação da Secoya, como também da 
introdução do novo Coordenador local, Wilco Van de Meer, nos trabalhos da Secoya. 
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14/12/98 - 03/01/99 Viagem de ferias Manaus -Europa-Manaus, realizado pelo 
Assessor Augusto 

Obs. complementar: Esta estadia em Manaus foi aproveitado também para apresentar o 
Wlko Van der Meer aos representantes de diversas instituições ligados diretamente ou 
indiretamente as atividades e a situação na área, como também para introduzir o mesmo no 
trabalhos da Secoya em Manaus (administrativa, logística) 

14) 07/12-22/12/98 Viagem Manaus-Santa Izabel- Rio Marauia-Santa Izahel, 
Manaus, realizado pelo Coordenador local Wilko Van der Meer 

Vejá documento "Relatório da Viagem do Coordenador local no Rio Marauia" 

Obs.: Foi contratado o atendente de enfermagem Teotonio de Barcelos para substituir o 
aux.de enfermagem Crispinho no Posto Pukima . Teotonio subiu junto com Wilko e o 
Crispinho deceu para Santa Izabel junto com coordenador a fim de passar o seu tempo de 
folga. 
Durante a estadia do auxiliar de enfermagem Crispinho na Maloca Pukima no período de 
13/10 a 20/12/98 foram realizadas os seguintes atendimentos de saúde: 

Atendimento de Saúde aeral 837 
Tratamentos Verminose 22 
Tratamentos Ameba 7 
Tratamentos com antibioticos 28 
----> IRA 25 
-----> Abscesso no seio 1 
-----> profilaxia após sutura 2 
Tratamentos Mataria Vivax 70 
Tratamentos Malaria Faleinarum 28 
Exames de Mataria 316 
-----> Malaria Vivax positivo 101 
----> Malaria Falciparum positivo 48 
-----> Malaria Mista positivo 4 
-----> Exames negativos 163 
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Obs. complementar: No período de 23/12/98 a 03/01/99 o Coordenador local da 
Secoya passa um tempo de folga. Durante este tempo o acompanhamento da equipe 
na área está sendo realizado pelo João Silveira e Dona Gerlinda de Barcelos. 

15) 04/01/99- 26/01/99 Estadia em Manaus (Wilko e Augusto) 

continuar e concluir o trabalho de elaboração da nova Proposta Projeto Y anomami 
Secoya 
----> realizar neste contexto também varias sessões de trabalho junto com Silvio 
Cavuscens e Prof Ana Ballester. 
-----> organizar o envio do documento as diversas instituições internacionais ou seja 
supostas agencias financiadoras 

a partir do dia 06/01/99 o Coordenador Wilko inicia estagio microscópia ( exame de 
Malária) na sede da FNS de Manaus 

resolver assuntos administrativos/ financeiros 

realizar atividades de articulação com outras instituições 
-----> encontro com o Administrador da FUNAI 

Obs.: O mesmo informou a gente que a FUNAI de Brasília queria retomar o processo 
de implantação do convênio FUNAI- Secoya, tendo como finalidade a contratação de 
profissionais de saúde para a região do médio Rio Negro. Assim a Secoya deveria 
novamente fornecer documentos atualizados que provam a situação legal /regularizado 
da Associação em relação ao fisco e a previdência social brasileira. 

----> encontro com a representante do Setor de Saúde da FUNAI de Brasília, Dra. 
Cristina 

Obs.: Foi apresentado a Dra. Cristina o histórico do Projeto do Rio Marauiá e da 
Secoya. Outrossim ela foi informado sobre a composição da diretoria Secoya e da 
equipe da área. 
A Dra. Cristina declarou a sua disposição de dar apoio a articulação da Secoya com as 
diversas instituições de Brasília em relação a procura de financiamentos de projetos na 
área. 

realizar encontro de algums membros da Secoya com a representante da ONG alemão 
"Gesellschaft Fuer Bedrohte Voelker- Cristina Haverkamp. 

Obs.: Por iniciativa da Dona Cristina e com verbas donativos, colhidas pela mesma na 
Alemanha., tinha sido construído em 1996 a Escola / Posto de saúde da Maloca Ixima. 

Dona Cristina declarou a disposição da "Gesellschaft" de colher mais verbas donativos para 
outros futuros projetos pontuais na área. Foram então discutidos as possibilidades e as 
condições de uma futura cooperação entre as duas instituições. 
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A Secoya colocou como condição principal para uma futura colaboração a sua autonomia 
relativa as decisões finais a respeito da escolha de projetos, alegando a experiência maior 
da sua equipe na área neste contexto. Foi deixado bem clara que a Secoya não aceitará 
iniciativas e ações próprias e isoladas na área por parte da "Gesellschaft Fuer Bedrohte 
Voelker". 

Dona Cristina acabou de receber da FUNAI uma autorização por tempo limitado ( 1 mês) 
para visitar e inspecionar o projeto/construção "Escola/ Posto na Maloca Ixima. 
Foi combinado de esperar o termino desta viagem para a Secoya decidir definitivamente 
sobre a sua parceria com esta ONG alemã 

realizar diversas compras em Manaus e organizar o transporte para Santa Isabel 

junto com o Sr. Roberval Ferreira, assessor de informática da Secoya, resolver assuntos 
de informática relativo a funcionamento do escritório em Barcelos 
----> foi combinado a viagem do Sr.Roberval a Barcelos no fim de janeiro 99 a fim de 
desenvolver e instalar diversos programas de gerenciamento de dados, como também a 
conexão ao Internet 

continuar de introduzir o Wilko, novo Coordenador local, nos trabalhos da Secoya em 
Manaus 

manter contatos com a equipe da área através radiofonia FUNAI e através de contatos 
telefônicos com João Silverio Dias em Barcelos 

16) 26/01/99-17/02/99 Viagem Manaus-Barcelos e estadia em Barcelos, realizado 
pelo Wilko, Coordenador local, junto ao Augusto, Assessor 

elaborar relatórios de atividades 

elaborar e concluir prestação de conta final do ano 98 

elaborar fichas para documentar dados de saúde e outras atividades na área ( a serem 
preenchidos pela equipe Secoya na área - inclusive ASY) 

acompanhar diariamente equipe da área via radiofonia 
----> aumenta novamente o numero de casos de Malária na área 
----> Crispinho assume novamente o trabalho no Posto Pukima 
----> O atendente de enfermagem Teotonio volta a Barcelos, junto com o Sr.Arnaldo, 
que viaja para Manaus para passar as suas ferias (até fim de fevereiro 99) 
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Duranate a estadia do Teotonio na Maloca Pukima no período de 07/12 a 19/01/99 
foram realizados os seguintes atendimentos de saúde: 

Atendimentos de saúde em geral 340 
Tratamentos Ameba 3 
Tratamentos com antibioticas 7 
----> IRA 7 
Tratamentos Malaria Vivax 22 
Tratamentos Malaria Falciparum 10 
Tratamentos Mataria Mista 3 
Exames de Malaria 84 
-----> Maiaria Vivax positivo 28 
-----> Malaria Falciparum positivo 13 
-----> Malaria Mista positivo 5 
-----> Exames negativos 38 
ExameBAAR 1 
-----> exame negativo 1 

----> no lugar do Sr.Arnaldo a Secoya contrata o microscopista Quida (serviço 
prestado) para assumir os trabalhos de atendimento de saúde no Posto Kona 
----> dia 09/02/99 viagem da equipe da FNS para realizar trabalho de controle de 
Malária na área (terrno-nebolização, buscativa geral para exame, tratamentos) 

Obs.: Uma parte da equipe fica exclusivamente na Maloca Xamatá (25 dias) a onde a 
situação parece ser a mais grave. 

No mês de janeiro até fevereiro ocorrem 6 obitos na área. 04 na maloca Xamatá e 02 na 
Maloca Ixima. (5 crianças e uma mulher idosa). Suspeitamos que a principal causa 
destes obitos seja a Malária. A comunidade do Xamatá tinha ficado o tempo todo sem 
assistência de saúde, ou seja sem acompanhamento dos ASY. O posta da Missão 
Salesiana esta fora de funcionamento, e a estação de radiofonia da Missão foi retirado. 

A Secoya está providenciando no momento a instalação de uma estação de radiofonia 
completa, como também a contratação temporário de um professional de saúde para 
esta localidade, aproveitando a disposição da "Gesellschaft Fuer Bedrohte Voelker" de 
pagar o radiotransmissor e o salário deste professional durante os proximos meses. 

30/01/99 chegada em Barcelos do Sílvio Cavuscens, Presidente Secoya, Roberval 
Ferreira, assessor informática, do Edimar Silva, 2° logístico Secoya e do Galdino 
Silva, l º logístico Secoya 
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realizar lª reunião diretoria com os Coordenadores (ou seja assessor) em 99 

Obs.: Foi avaliado a atual situação na área, e da Secoya. 
Foi decidido de marcar um encontro da diretoria/coordenação Secoya com os 
responsáveis da IDS no mês de março 99, para definir a nossa futura parceria relativo 
as ações no Rio Marauiá, as contribuições/responsabilidades de cada entidade e a 
metodologia a ser empregada no processo de formação dos ASY. 

Foi elaborado o plano de ação da Secoya para as próximas semanas. Junto ao assessor 
de informática, o Sr.Roberval, foram discutidos detalhes dos programas de 
gerenciamento de dados e de prestação de conta, como também as possibilidades de 
utilizar outros recursos da área da informática para os diversos fins da Secoya. 

realizar reunião dos membros da Secoya com os dois logísticos de Santa Isabel, Edimar 
e Galdino 

Obs.: Seguindo o convite da Secoya de visitar a sua sede em Barcelos, os dois logísticos 
participaram numa reunião com a diretoria e os coordenadores para conversar sobre o seu 
trabalho na área, sobre dificuldades e problemas diversos e questões salariais etc. · 
Tendo em vista a sua já iniciada reestruturação administrativa e do seu projeto no Rio 
Marauiá, a Secoya achou importante de realizar esta conversa, para definir e esclarecer 
com transparência e clareza a futura forma do funcionamento do Projeto, como também a 
futura relação ente empregado e empregador. 
Importante neste contexto foi a desvinculação do cargo/emprego dos logísticos em relação 
ao seu antigo "padrão" Augusto. Agora trata-se de uma instituição brasileira que está 
empregando a equipe da área .. 

dia 31/01/99 Sílvio Cavuscens volta para Manaus 

dia O 1/02/99 o Coordenador local junto com os dois logísticos viajam para St. Isabel a 
fim de preparar e realizar a sua viagem a área 

Obs.: Veja próximo relatório de atividades 

Augusto e o Sr.Roberval (volta dia 09/02/99 a Manaus) continuam em Barcelos. 
trabalhando com João Silverio e Dona Gerlinda 
-----> resolver acerto dos diversos programas .de informática, 
-----:> conectar a Secoya ao Internet 

Obs.: Apesar da linha telefônica precária, foi conseguido esta conexão. Porem, o fax 
modem tinha que ser ajustado numa velocidade baixa. Isto significa, que será dificil de 
transmitir ou receber mensagens (arquivos) pesados. Também poderá ser usado 
somente o serviço E-mail - a ligação com o provedor (server) em Manaus é uma 
chamada interurbana com tarifas mais elevadas. 
Para enviar e receber mensagens maiores e divulgação Homepage da Secoya, poderá 
ser usado a conexão ao Internet do Silvio Cavuscens em Manaus 
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-----> concluir prestação de conta final 98 
-----> concluir relatório de atividades · 
-----> realizar atividades de articulação via telefone, e-mail etc. 

-----> planejar e organizar reunião tecnica em Manaus para elaborar medidas de 
melhorar o controle e o combate da Malaria na área (FNS, Secoya, Funai, Cimi, 
Inpa, Unais) 

---> acompanhar as atividades do novo Coordenador e o resto da equipe na área 
----> dar apoio logistico e conselhos, receber dados de saúde 

Obs.: Devido a recente chegada do Wilko na área, a gente decidiu de aumentar a 
frequencia dos contatos diarias via radiofonia para poder realizar um acompanhamento 
mais intensivo 

17) 17 /02/99 Viagem Barcelos - Manaus realizado pelo assessor Augusto 
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II TOTAL DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE 
REALIZADOS PELA EQUIPE ECOY A 

Atendimentos de saúde geral 1735 
Tratamentos Verminose 23 + 266 (Wilko) 
Tratamentos Ameba 10 
Tratamentos com antibiótica 45 
-----> IRA 41 
-----> Profilaxia após picada de cobra 1 
-----> Profilaxia após sutura 2 
-----> mastitis 1 
Tratamentos Malária Vivax 116 
Tratamentos Malária Falciparum 63 
Tratamentos Mista 3 
Exames de Malária 714 
-----> Vivax positivo 212 
-----> Falciparum positivo 98 

1 -----> Mista positivo 10 
-----> Exames negativos 394 
Exames BAAR 3 
-----> exames negativos 3 

Obs.: Os atendimentos realizados pelo Sr. Arnaldo (Funai) e pelos substitutos contratados 
pela Secoya através serviços prestados, Sr. Quida e Sr. Junior, não foram incluídos nesta 
relação. i~i'm httl,D e:i'f ~" i~c.l~; JD.) l)t"*'wt vt ·o S de Jx /-ma.. 
Os mesmos não notificaram a sua produção. 
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" , . 
INCIDENCIA DE MALARIA NO ANO DE 1998 

MALARIA VIV AX 1.427 CASOS 
MALARIA F ALCIP ARUM 848 CASOS 
MALARIA MISTA 98 CASOS 
TOTAL 2.373 CASOS 

POPULAÇÃO ATUAL DA ÁREA : 1.056 INDÍGENAS 
" , INCIDENCIA MALARIA 2.247,1 POR 1.000 

DADOS VITAIS REFERENTE ANO DE 1998 

NASCIMENTOS : 31 SENDO 20 FEMININOS 
11 MASCULINOS 

ÓBITOS 14 SENDO 05 FEMININOS 
09 MASCULINOS 

TAXA CRESCIMENTO POPULACIONAL : 1,63 o/o 

CASOS DE TUBERCULOSE REGISTRADOS NO ANO 
DE 1998 

06 (SEIS) CASOS TUBERCULOSE PULMONAR 

OS DADOS ACIMA FORAM CONSEGUIDOS JUNTO AS SEGUINTES INSTITUÇÕES : FNS - 
SECOY A- FUNAI- MISSÃO SALESIANAJM/MGS - 04/01/99 
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INFORMATIVO DADOS CASOS DE MALÁRIA E OBITOS 
RIOMARAUIA 

PERIODO: 01/01/99 A 09/02/99 

MALARIA VIV AX: 
• PUKIMA 15 LVC 16 
• XAMATÁ 6 
• DaMA 25 LVC 13 
• IRAPAJÉ 1 
• KONA 6 LVC 7 
• RAITE 2 
• POHOROA 86 

MALARIA FALCIPARUM: 

• PUKIMA 13 
• XAMATÁ 6 
• DaMA 11 LVC 1 
• IRAPAJÉ 1 
• KONA 12 
• POHOROA 6 

TOTAL VIV AX CASOS NOVOS: 141 
TOTAL VIV AX L VC: 36 

TOTAL F ALLCIP ARUM CASOS NOVOS: 49 
TOTAL F ALCIP ARUM LVC: 01 

TOTAL MISTA CASOS NOVOS 05 

TOTAL MALARIA CASOS NOVOS: 195 
TOTALMALARIALVC: 37 

O BITOS: 

• XAMATÁ: 04 03 CRIANÇAS E 1 ADULTA 
• DCTMA: 02 02 CRIANÇAS 
• TOTAL: 06 05 CRIANÇAS E 1 ADULTO 
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ANEXOS 
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SECOYA 
SERVIÇO E COOPERAÇÃO COM O 

POVO YANOMAMI 

I.D.S 
INSTITUTO. DE 

DESENVOLVIMENTO SANITÁRIO 

RELATÓRIO 
DO SEXTO CURSO DOS AGENTES DE SAÚDE 

YANOMAMI DO RIO MARAUIÁ 

MANAUS, DIA 29 DE NOVEMBRO DE 1998 

RELATÓRIO ELABORADO POR: WILCO VAN DER MEER 
COORDENADORLOCALDASECOYA 
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SEXTO CURSO DOS AGENTES DE SAÚDE YANOMA."1\11 DO 
RIO MARAUIÁ . 

PERIÓDO: 
DIA 18 Á 22 DE OUTUBRO DE 1998 

LOCAL: 
MISSÃO CENTRAL DO RIO MARAUIÁ 

ASSESSORIA: 
Dr. Jacques Istria 
Enf. Irene Delaunay 
En:F W. Augusto StraBer 
En:F Wilco van der Meer 

I.D.S 
I.D.S. 
SECOYA 
SECOYA 

São Gabriel de Cachoeira 
São Gabriel de Cachoeira 
Barcelos 
Barcelos 

PARTICIPANTES: 
Mateus 
José 
Francisco 
Vicente 
Cassiano 
Hipólito 
Adriano 
Zecadilho 
Batista 

Bicho Mirim 
Irapagé 
lrapagé 
Irapagé 
Ixima 
Pukima 
Pukima 
Xamata 
Pohoroa 

INTRODUÇÃO 
Os primeiros cinco cursos para os agentes de saúde Y anomami do rio Marauiá 
foram liderados pela Doutora Nicole do CIMI, Manaus. Devido à saída da 
doutora do CIMI, a assessoria do sexto curso foi dado pelo Rd Jaques Istria 
do LD. S, São Gabriel de Cachoeira. 
Neste Relatório sobre o sexto curso dos agentes de saúde Y anomami discutiu 
se os seguintes temas: 

* Visão sobre a formação dos agentes de saúde Yanomami; 
* Metodologia didática; 
* Materiais didáticos; 
* Formas didáticas; 
* Problemas enfrentados durante o curso; 
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* temas clínicos discutidos. 
* visitas de acompanhamento nas comunidades de Pukima, Kona, Ixima e 
Irapajé 

1- VISÃO SOBRE A FORMAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE 
YANOMAMI 

Na formação dos agentes de saúde yanomami existem dois sistemas diferentes 
de pensar sobre a realidade da saúde. Em primeiro lugar tem o sistema, 
mundialmente dominante, da saúde ocidental baseado na visão empírica. Em 
segundo lugar tem o sistema da saúde local dos índios baseado no 
espiritualismo. 
Durante a formação dos agentes de saúde Y anomami os dois sistemas se 
encontram. Em outras palavra, o representante da realidade ocidental, o 
médico, e o representante do mundo indígena, o pajé, precisam abrir o 
diálogo. 
Eticamente será errado se a realidade ocidental prevalecer sobre o sistema 
local. 
Os agentes de Saúde Yanomami são a ponte entre os dois sistemas. Eles são 
formados na realidade local e agora vão ser orientados sobre os conceitos 
ocidentais. Esta necessidade existe devido a entrada das doenças do 'branco' 
na área indígena. Doenças como tuberculose e malária somente podem ser 
entendidas, combatidas e erradicadas quando os índios receberem uma 
introdução sobre os conceitos ocidentais. 
Os agentes de Saúde recebem uma orientação sobre o sistema ocidental que 
existe ao lado do próprio sistema. Algumas doenças precisam ser tratadas com 
instrumentos ocidentais, enquanto outras, precisam instrumentos 
locais. 
A articulação e as diferenças entre os dois sistemas de saúde são os pontos 
chaves de nossa visão na formação dos agentes de saúde Y anomami. 

Consideramos importante organizar além do curso central também 
acompanhamentos dos agentes de saúde no campo. Em 1999 o 
acompanhamento local será intensificado. 
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2- METODOLOGIA DIDÁTICA 

Durante o curso usamos metáforas ligadas a realidade do rio Marauiá para 
explicar conceitos da medicina ocidental. 
Foram explicados conceitos chaves do sistema ocidental como: diagnóstico, 
curar, prevenção e atitude. Para explicar os conceitos oscilamos entre os dois 
sistemas existentes. Por exemplo: o pajé também faz um diagnóstico. Em 
outras palavras, ele também vai examinar o paciente para depois tratar o 
doente. Os paralelos e as diferenças entre os dois sistemas foram usados para 
explicar os conceitos chaves 

Usamos o método de contar histórias para explicar as ligações e as origens dos 
conceitos listados a cima. 

O curso foi dado em Português embora alguns conceitos foram traduzidos em 
Yanomami, por exemplo diarréia - "kri kri" etc .. 

3- MATERIAIS DIDÁTICOS 

Durante o curso foram usados os seguintes materiais didáticos: cartões, quadro 
negro, cadernos e canetas para os agentes de saúde. 

4- FORMA DIDÁTICA 

Foi optado pelo método clássico para o curso. Em outras palavras, o professor 
explicou o assunto e os alunos escutaram, notificaram e 
perguntaram. 
Durante o primeiro dia trabalhamos com uma forma individual. Cada aluno 
acompanhado por um assessor, notificou os problemas enfrentados durante o 
trabalho no campo em um cartaz. Após, as análises individuais foram 
discutidas no grupo. Os problemas principais foram: 
* os agentes precisam cuidar a própria família -cassar etc .. Em outras palavras, 
falta de tempo para trabalhar regularmente; 
* os índios de Xamata e Pohoroa não acreditam que os agentes fazem o 
trabalho certo; 
* alguns agentes ainda não sabem aplicar remédio com crianças. 
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5- PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE O CURSO 

Observamos que a concentração dos alunos é curta. Após de 20 minutos a 
maioria dos alunos começou a.sair da sala de aula e falar. Este problema foi 
resolvido através de organizar regularmente intervalos e diminuir a quantidade 
de conceitos a serem discutidos. 

A racionalidade/lógica ocidental parece diferente da racionalidade Y anomami. 
Observamos que o ciclo ( definir problema, análise dos 'sinais', planejar, 
resolver e avaliar) de analisar um problema não foi reconhecido pelo agentes. 
O conceito 'problema' foi difícil de traduzir na língua Yanomani. 

Alguns agentes ainda não são alfabetizados o que dificulta o processo de 
formação. 

6- TEMAS CLÍNICOS DISCUTIDOS 

A 

Começamos o curso com um ciclo de apresentação de cada aluno (nome e 
Xabono ). Para alguns agentes foi muito dificil expressarem-se em público. 

B 

O papel do agente de saúde Y anomami ligados aos problemas enfrentados no 
campo. Os conceitos chaves do papel do agente são (- palavras usadas pelo 
agentes): 
curar 
prevenção 
diagnostico 
atitude 

-farmácia 
-informar 
- exames 
-trabalhar 

É importante para os agentes conhecerem estes conceitos para mais tarde 
terem instrumentos políticos para articularem-se com o mundo de fora. 
Quando os agentes sabem definir o próprio papel e a importância deste papel, 
é o primeiro passo para a comunicação com o mundo fora de sua própria área. 
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A estrutura de definir um problema e após resolver foi dificil para os agentes. 
Observamos que a concentração baixa quando o tema, como por exemplo o 
papel do agente, é mais abstrato. 

e 
gnpe: 
conceitos discutidos: gripe simples; gripe complicado; microorganismo - 
bactéria/vírus; sistema imunológico -glóbulos brancos; sinais das patologias; 
os tratamentos. 

malária: 
conceitos discutidos: agentes -plasmódium vivax e falciparum; vector -canoa; 
parasito - tribo; transmissão; multiplicação no figado -xabono; glóbulos 
vermelhos; sinais; tratamento; prevenção 

diarréia/ disenteria 
conceitos discutidos: higiene; transmissão; complicações -desidratação; 
anatomia do intestino -tubo; agentes -vírus, bactéria, parasita; os sinais de 
cada agente. 

foi usado o seguinte esquema analítico: 

HELMITOS 
diarréia sem febre 

sem sangue 
MEBENDAZOL 

DISSENTERIA 
diarréia sem febre 

com sangue 
METRONIDAZOL 

VÍRUS/BACTÉRIA 
diarréia com febre 

sem sangue 
SULF AI AMOXCILIN A 

SALMONELA 
diarréia com febre 
com sangue 

SULF AI AMOXCILINA 

Terminamos o curso com a organização da farmácia central. 
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7-PUKIMA 

Acompanhamos os agentes durante o trabalho deles no xabono. Discutimos 
com pacientes reais as doenças diarréia/ gripe/malária 
Foi organizado no dia 24 de outubro de 1998 um encontro entre os assessores 
do curso, o auxiliar de saúde e os agentes de saúde de Pukima sobre a 
organização do trabalho no futuro. 

Primeiro analisamos o que é o papel dos agentes até agora: 
* dão remédios supervisionados pelo auxiliar de saúde ou o coordenador do 
projeto 
* trazem pacientes e deixam remédios no xabone. 

Em segundo analisamos os problemas enfrentados no trabalho: 
* muitas vezes os agentes apresentam-se no mesmo horário no trabalho, um 
acaba sem ter o que fazer; 
* os agentes não podem tratar o próprio sogro(a). Isto vai mudar quando os 
agentes tiverem mais conhecimento sobre as doenças e os remédios. 
* o Grau de alfabetização/calcular é ainda baixa. 
* os agentes ainda não reconhecem os sintomas das doenças e como tratar-las. 
Os objetivos para o futuro serão que os agentes saibam se organizar e 
aumentar o conhecimento geral (ler/escrever/calcular) e clínica. 

Em terceiro discutimos a estrutura do trabalho para o futuro: 
* O Papel do auxiliar de enfermagem vai ser de atendente e fonnador dos 
agentes de saúde de Pukima. O coordenador local vai acompanhar os 
atendentes ( e também os agentes) 

No dia 25 de Outubro de 1998 foi organizado um encontro entre a equipe de 
saúde de Pukima (assessoria/atendente/agentes) e as lideranças de Pukima. 
Foram discutidos: 
* apresentação do projeto de saúde em Pukima; 
* explicamos o papel dos agentes de saúde. 

Foi perguntado as lideranças o que acharam do trabalho dos agentes: 
Todos acharam positivo o trabalho dos agentes. Eles querem que os agentes 
estudem mais para combaterem melhor as doenças do 'branco'. Não existem 
problemas com a distribuição dos remédios. 
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8-KONA 

Foi feito um atendimento geral no xabono. No dia 27 de outubro foi 
organizado wn encontro entre a equipe de saúde (assessores/auxiliar de saúde) 
e as lideranças da comunidade. foram discutidos: 
* a primeira orientação sobre a instalação de agentes de saúde em Kona 
* explicamos a necessidade do agente de saúde. As doenças do 'branco' na 
comunidade de Kona são um fato 
* perguntamos o que achavam do trabalho feito agora pelo projeto 
- todos estavam satisfeitos sobre o funcionamento do posto de saúde 
* perguntamos o que pensavam sobre a formação dos agentes. 
-ninguém soube responder esta pergunta. 
* perguntamos o que os agentes gostariam de aprender. 
- ler/escrever e tratar as doenças 

problemas para a formação dos agentes: 
* somente duas pessoas da comunidade falam ruim português; 
* a comunidade de Kona ainda teve muito pouco contato com o mundo de 
fora; 
* a liderança da Kona é jovem e parece fraca. 

Concluímos que duas pessoas vão acompanhar seu Arnaldo para criar uma 
idéia sobre o trabalho. Em dezembro o primeiro período vai ser avaliado pelo 
coordenador local. 

9- IXIMA 

Foi feito um atendimento de saúde no xabono. Discutimos com a professora 
Ana o futuro do trabalho dela. Achamos que ela precisa ampliar o trabalho, ou 
seja que ela precisa trabalhar em mais comunidades. Também ela precisa 
ampliar o conteúdo da formação, calcular/ler 
escrever. No futuro ela precisa concentrar-se mais na formação dos agentes de 
saúde. 
O assunto da formação foi somente discutido com a professora Ana porque os 
dois agentes de saúde de Ixima estavam viajando. 
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10- IRAPAGÉ 

Foi feito um atendimento de saúde no xabono. Discutimos com os agentes o 
futuro do trabalho. Decidimos que o Vicente no futuro não vai ser mais agente 
de saúde porque dois agentes são suficiente para uma comunidade de 80 
pessoas. 

32 



.. 

·11 

SECOYA 

SERVIÇOS E COOPERAÇÃO COM 
O POVO 

YANOMAMI 

RELATÓRIO DA VIAGEM DO COORDENADOR LOCAL , 
NO RIO MARAUIA 

NO PERÍODO DE DIA 07 A DIA 22 DE DEZEMBRO DE 1998 

RELÁTORIO ELABORADO PORWILCO VAN DER MEER, COODENAR 
LOCAL 

MANAUS, DIA 24 DE JANEIRO DE 1999 



.. 

INTRODUÇÃO 

No período de dia 07 a dia 22 de dezembro de 1998 foi feito a primeira viagem do 
coordenador local para a área indígena Y anomami do rio Marauiá. A viagem de 
acompanhamento teve os objetivos seguintes: 

OBJETIVOS DA VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO 

• acompanhar os Agentes Indígenas de Saúde Yanomami (AIS) dos xabono de Xamata, 
Ixima, Pukima, Irapajé, Demarcação e, (Kona) nos seus trabalhos; 

• avaliar e resolver os problemas enfrentados; 
-avaliar os conhecimentos obtidos no último curso central; 

-avaliar o primeiro passo para instalar dois AIS em Kona; 

• acompanhar os auxiliares de saúde nos xabono de Pukima e Kona; 
-avaliar e resolver os problemas enfrentados; 

• recontar os remédios existentes nas farmácias na área; 

• Estabelecer/modificar o primeiro passo para um sistema de registro da produção 
diária/mensal; 

• Fazer um tratamento geral contra ,,helmintos" em todos os Xabono com mebendazol ou 
albendazol; 

• Fazer um atendimento de saúde em cada Xabono. 

1 OS AGENTES INDÍGENAS DE SAUDE YANOMAMI 

Durante a viagem acompanhei os agentes dos xabono de (Kona), Pukima, Ixima, Xamata e 
Irapajé. O agente de Raite se encontrava no próprio Xabono, o qual eu não visitei, enquanto 
o agente de Pohoroa se encontrava em Manaus. Em cada xabono falei individualmente com 
todos os AIS, discutindo o trabalho e os problemas enfrentados. Também acompanhei os 
AIS no trabalho no posto e xabono. 

KONA: 

Depois da última viagem do Dr. Jaques (IDS) foi iniciado com a preparação de 02 
AIS, Silvino e Romério. Durante o período de outubro a dezembro de 1998, os 02 
Y anomami acompanharam o seu Arnaldo ( chefe de posto FUNAI) com o objetivo de que 
eles conseguissem uma idéia sobre o funcionamento do posto de saúde. Importante é que os 
dois AIS ainda não são reconhecidos oficialmente como Agentes. 
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Consequentemente eles não receberam objetos de troco pelo acompanhamento feito. 
Infelizmente não foi possível falar com os AIS e as lideranças porque eles se encontraram 
fora do xabono. 

A comunidade de Kona pode ser considerada a mais isolada do Rio Marauiá e com 
ainda relativamente pouco contato com o mundo envolvente. Somente alguns Yanomami 
dominam o Português falado; os AIS dominam o Português falado mais ou menos enquanto 
eles não sabem ler ou escrever. 

Os membros da Secoya acham importante começar o processo de formação 
dos AIS de Kona com um curso de alfabetização e calcular. O curso vai ser dado pela 
professora bilíngüe, Ana Ballester, no xabono de Pukima. Seguindo o progresso dos alunos 
no curso, poderemos paralelamente ou posteriormente iniciar com a formação dos AIS. 

No período de outubro a novembro de 1998 os AIS acompanharam alguns semanas 
.o trabalho do seu Arnaldo. O acompanhamento foi interrompido pelas múltiplas viagens 
que os Yanomami de Kona fizeram para o xabono centro, mais ou menos 5 horas a pé do 
xabono Kona Marauiá. Segundo seu Arnaldo, o Silvino mostrou o maior interesse no 
trabalho; visita o posto de saúde regularmente, informa o seu Arnaldo sobre as pessoas 
doentes etc .. 

PUKIMA: 

A comunidade de Pukima possui dois AIS formados, Hipólito e Adriano, e conta 
com 05 lideranças que apoiam o processo de acompanhamento, de formação e o trabalho 
dos mesmos. 

HIPÓLITO: 

Hipólito se mostrou muito motivado e me contou que gostaria de aprender mais 
sobre os remédios e patologias. O mesmo trabalho todo dia de manhã e tarde e falta muito 
pouco. 
Atualmente ele domina os atividades seguintes: 
• tira lâmina para exame de malária; 
• executa e sabe ler o resultado do exame de ,,para sight"; 
• aplique corretamente os remédios nas crianças e adultos; 
• comunica ao auxiliar de saúde ou coordenar local a situação dos pacientes no xabono; 
• fala bem pela radiofonia; 
• qualquer pessoa com febre ele tira logo a lâmina e da analgésico; 

Nas seguintes atividades ainda precisa ser acompanho: 
• avalia o esquema para o tratamento de malária mas ainda fica com duvidas sobre o 

tratamento correto para crianças; ele não sabe a diferença entre Vi e Y4. 
(Antes de aplicar qualquer remédio precisa-se comunicar com a pessoa responsável no 
posto). 
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• tem dificuldades para avaliar uma pessoa com diarréia segundo o esquema analítico 
explicada durante o último curso central (febre sim/não, sangue sim/não); 

O Hipólito fala bem Português mas ainda tem dificuldades em ler, escrever e 
calcular. Para progredir no trabalho na função de AIS será necessário que o mesmo 
participe no curso de alfabetização. O AIS me perguntou, se possível, treinar mais um AIS 
no Pukima. Esta pergunta, em meu ponto de vista, é ligado com a diminuição da atuação do 
outro AIS. 

ADRIANO: 

Segundo o auxiliar de saúde, Crispinho, o AIS Adriano trabalha bem menos que o 
Hipólito. Esta situação se formou, porque o mesmo toma cada vez mais responsabilidades 
no trabalho da chefia no xabono. O AIS se mostrou ainda motivado para continuar com o 
trabalho e falou que ia trabalhar mais depois das festas (janeiro ). Discutimos a possibilidade 
de treinar outro agente no caso que Adriano não vai conseguir trabalhar mais. 

O AIS funciona mais ou menos no mesmo nível que o AIS Hipólito (veja acima) 
embora tem mais dificuldades com a análise do esquema de malária. O AIS, como Hipólito, 
fala bem Português mas ler e escrever ainda é ruim. 

IXIMA: 

No xabono de Ixima foram formados dois AIS, Carlito e Cassiano. A comunidade 
apoia o trabalho de Carlito mas não aceita mais o funcionamento de Cassiano na função de 
AIS. 

CARLITO 

O AIS trabalhou, no período da minha visita na área, sem supervisão por parte de 
um profissional de saúde; o acompanhamento aconteceu através de radiofonia . 
Consequentemente, o mesmo estava responsável por todos as atividades de saúde no 
xabono; diagnóstico, tratamento e avaliação. 

A situação geral de saúde no xabono foi boa o que pode ser usado como parâmetro de 
funcionamento do AIS. 

Durante minha visita arrumamos a farmácia, falamos sobre a data de vencimento dos 
remédios e a higiene geral no posto de saúde. O AIS diagnostica e trata bem as doenças. 
Duas vezes por dia o mesmo faz uma volta no xabono para entregar os remédios e para 
saber se ainda há pessoas doentes 

O nível de trabalho de Carlito, em comparação com os outros agentes, é muito alto mas o 
parâmetro de avaliação deve, em minha opinião, ser ele mesmo (individual) e não os 
outros. O AIS executa bem as tarefas no trabalho de dia-dia, mas não consegue juntar todos 
os dados para análise. Por exemplo, varias vezes ele não sabia responder quantas malária 
certas pessoas já tiveram e o que são as conseqüências de múltiplas malária. 
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CASSIANO 

Atualmente o Cassiano não trabalha na função de AIS no xabono de Ixima, devido a 
uma grande parte da comunidade não aceitar mais o mesmo após uma briga sobre um 
assunto conjugal. O AIS me contou que está com vontade de retomar ao trabalho mas 
está ciente que isto vai ser difícil. Combinamos esperar até fevereiro de 1999 para avaliar a 
situação novamente. 

ANDRÉ, MAURICIO e PICA-PAU {AJUDANTES) 

Divido ao crescimento de trabalho no campo de saúde, a professora Ana começou o 
treinamento de três meninos na faixa de 11 a 13 anos. A idéia era começar preparar 
meninos de uma nova geração para no futuro, se necessário, substituir os AIS atuais. 
O Dr. Jaques (IDS), durante o curso central dos AIS em outubro de 1998, não concordou 
com o funcionamento dos meninos no papel de ajudante porque os acha jovem demais. 

Na próxima reunião da diretoria e os coordenadores a SECOYA deve tomar uma 
posição sobre este assunto; a SECOY A quer continuar com o treinamento dos três 
ajudantes?; se continuar a SECOYA pagará uma gratificação? 

XAMATA: 

No xabono de Xamata trabalha atualmente um AIS, Zecadilho. Os Y anomami vivem uma 
parte do tempo em Xamata e outra no xabono da missão. 

ZÉCADILHO 

Foi difícil avaliar o trabalho do AIS porque ele trabalha a maior parte do tempo sem 
acompanhamento por outros profissionais de saúde. Até agora o Xamata não possui uma 
radiofonia o que complica ainda mais avaliar a situação local. 

Durante um dia trabalhei junto com o Zécadilho. Neste curto periodo deu para 
perceber que a falta de acompanhamento prejudica muito o trabalho do mesmo e é em 
certos situações perigoso;.O AIS não sabe tratar a malária corretamente; entra com 
antibióticos perigosos, cloranfenicol, para tratar infeções simples etc .. 

O AIS fala bem Português mas não sabe ler, escrever ou calcular. Para progredir no 
seu trabalho é absolutamente necessário que o mesmo participe nos cursos de alfabetização. 

Concluindo esta avaliação posso dizer que urgentemente precisamos começar com 
um acompanhamento mais intensivo se quiséssemos prevenir acidentes fatais no futuro. 

IRAPAJÉ: 

A comunidade do Irapajé possui dois AIS formados, Chico e José. Em meu ponto de vista 
seria necessário reconstruir o atual posto de saúde. 

O José mostrou muito interesse e seriedade no trabalho. Todo dia de manhã e tarde 
ele faz uma volta pelo xabono para depois comunicar as observações através de radiofonia. 
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Se for necessário começar com um tratamento ele sempre escreve o esquema num caderno 
e acompanha o tratamento dia-a-dia. O AIS tira bem as lâminas para o exame de malária e 
trata corretamente as doenças. 
O AIS gostaria de fazer um curso de microscópia para malária. Eu informei o mesmo que 
discutiremos o assunto na próxima reunião da diretoria e coordenadores. 

CHICO 

O Chico também trabalha sério mas tem menos tempo para atuar na função de AIS 
porque tem que cuidar de sua família. Durante os dois dias de acompanhamento observei 
que o mesmo está sendo supervisionado pelo José; O José toma os iniciativas e comunica o 
que o Chico deve fazer. O AIS tira bem as lâminas para o exame de malária mas ainda tem 
duvidas sobre os tratamentos. 

CONCLUSÕES 

Todos os agentes que trabalham atualmente no rio Marauiá tomam o trabalho a sério e 
parece-me que formam um grupo estável. Em geral os AIS sabem fazer todas as tarefas 
básicas mas, em meu ponto de vista, sempre devem ser acompanhado pôr um profissional 
de saúde. Para progredir no trabalho, é muito importante que todos os agentes participam 
no curso de alfabetização/calcular. 

Em geral, os AIS ainda não conseguem integrar o conhecimento obtido durante o 
último curso central no trabalho de dia-a-dia. 
Antes do próximo curso central dos AIS seria importante, primeiro, discutir com as pessoas 
envolvidas a metodologia didática e conteúdo do curso. 

2 OS AUXILIARES DE SAÚDE 

PUKTh'.IA 

No Xabono de Pukima trabalha atualmente o auxiliar de saúde, Crispinho, 
contratado pela Secoya. O mesmo faz um trabalho sério e competente; é um ótimo 
microscopista; diagnostica e acompanha bem as doenças infecciosas; gosta de acompanhar 
os AIS; cuida bem o posto de saúde; examina os lâminas de outros xabonos; sempre 
procura contato com as pessoas que acompanharam o trabalho através de radiofunde; tem 
um bom contato com os Y anomami. 

O Crispinho gosta do trabalho mas acha dois meses consecutivos sozinho na área 
bastante cansativos. Durante este período de 03 meses na área, o mesmo não pegou malária. 
Embora o trabalho seja fisicamente e psicologicamente duro o Crispinho quer continuar a 
trabalhar em Pukima. 

Expliquei o nova estrutura e funcionamento da SECOY A no futuro. Combinamos 
controlar melhor a epidemia de malária através da medida seguinte: quando uma pessoa 
apresenta febre etc. o mesmo tira logo uma lâmina, faz logo o exame e entra logo com o 
tratamento. 
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Decidimos que o AIS da Raite deixe todos as lâminas de malária em Pukima e que o 
auxiliar forneça o tratamento. Desta maneira poderemos controlar o uso de remédios 
perigosos. 

KONA 

No xabono de Kona atua o seu Arnaldo, funcionário da FUNAI. Minha impressão 
do trabalho do mesmo e muito positivo; acompanha o tratamento dos Y anomami com 
muita seriedade; tem um ótimo contato com os Y anomami; sempre comunica as duvidas 
em relação as doenças no Xabono através de radiofone; o posto estava arrumado e 
organizado. 

O seu Arnaldo perguntou-me sobre a possibilidade de discutir com as pessoas 
responsáveis, o projeto de instalar uma antena parabólica/TV no posto em Kona. 

3 RECONTAR OS REMÉDIOS 

Em todos as farmácias contei o atual estoque e tirei todos os medicamentos 
vencidos. Baseado neste levantamento foram feitos pedidos em Holanda (IDA), Alemanha 
(Action Medeor) e foram comprados medicamentos em Manaus, atualmente faltando na 
área. Deve se tomar em conta que os preços dos medicamentos internacionalmente sobem 
rápidos. 

4 SISTEMA DE REGISTRO DA PRODUÇÃO DIÁRIA 

Para melhorar a visão o que os AIS e auxiliares ,,produzem" diariamente 
desenvolvemos uma lista para registrar todos os atendimentos. A lista esta devidida nos 
itens seguintes: data, nome do paciente, sexo, idade, doença, remédio e ( esquema de 
tratamento). Importante é que todos as pessoas, AIS e auxiliares, conseguem preencher o 
formulário. 
Neste momento estamos numa fase experimental para ver se todo o mundo consegue 
preencher os formulários. Baseado nestas informações, decidiremos como continuar. Os 
formulários, também, podem ser usados como fonte de informação para os cursos e 
acompanhamento dos AIS. 

5. TRATAMENTO CONTRA HELMINTOS 

Todas os Yanomami acima de 02 anos, menos as mulheres grávidas, presentes nas 
comunidades de Puk:ima, Ixima, Xamata e Irapajé foram tratados com albendazol para 
eliminar os helmintos; Pukima -114~ Irapajé -38; lxima -114, Xamata -não tenho dados 
porque o tratamento geral foi, recentemente, feito pela profissional de saúde da Missão. Em 
Kona não foi possível tratar os Y anomami porque as lideranças estavam fora de xabono. O 
seu Arnaldo tratará todos Yanomami após o retomo dos mesmos. 
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6 ATEND™ENTO DE SAÚDE EM GERAL 

Em cada xabono fiz um atendimento de saúde. A situação geral na área foi bastante 
satisfatória. Depois o trabalho da FNS, a incidência de malária encontrava-se estável com 
mais ou menos 2 a 3 casos de malária por dia em cada xabono. Somente no xabono 
Pohoroa foram diagnosticados em media 5 a 6 casos por dia. Depois a minha saída da área 
a tendência era que a incidência de malária ia aumentar novamente. 

Infelizmente os funcionários de FNS não subiram no rio Marauiá no mês de dezembro, 
como foi combinado, devido aos problemas salariais e a falta de gasolina que não foi 
liberada, embora já paga, pelo posto de gasolina. 

No Xabono de Irapajé houve um surto de gripe, com 25 pessoas infectadas. Depois de dois 
dias a situação estava sobre controle. 

Na próxima viagem de Dr. Jaques (IDS) o possível problema de onçocercose deveria ser 
examinado com atenção. O seu Arnaldo informou-me que no xabono de Kona tem 05 
pessoas com manchas no olho; infelizmente os mesmos não estavam presentes durante a 
minha visita. 

O problema de ,,bicho de pé" é sério entre as crianças no xabono de Kona; alguns não 
conseguem mais andar normalmente. 

7. OBSERVAÇÕES FINAIS 

• O Galdino, primeiro Prático, abriu o discurso sobre um aumento salarial devido aumento 
do valor do Dólar em comparação com o Real. O assunto deverá ser discutido na 
próxima reunião da diretoria e os coordenadores. 

• Achamos necessário que o Edimar tenha mais responsabilidades no trabalho logístico 
em Santa Isabel. Assim, ele pode substituir o Galdino quando este sai de férias; Galdino 
em julho de 1999, Edimar em junho de 1999 e Crispinho em ..... de 1999. 

• Foi explicado para os funcionários da Secoya a nova estrutura e funcionamento da 
associação. 

• foi feito articulação com as instituições seguintes: Hospital local de Santa Isabel; FNS e 
a Missão Salesiana. 

• O hospital local e a FNS forneceram medicamentos e materiais para fazer exames de 
malária. O diretor do hospital local informou-me que não teve condições de pagar o 
jantar de dois Yanomami, brevemente ,,internado" até o retomo para a área. 

• O casal Belga que mora no início do rio Marauiá, criam atualmente porcos e trocam 
cipó. No futuro, querem iniciar a criação de capivaras. Eles gostariam de tomar um papel 
no assunto de auto-sustentação dos Yanomami 
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