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Em junho de 2004 o Centro de Trabalho Indigenista, diante da grave situação de 
saúde dos povos indígenas do Vale do Javari, lança um dossiê – “A Grave Situação 
das Hepatites B e D no Vale do Javari”. O documento denuncia que há pelo menos 13 
anos os casos de hepatite na região vêm causando várias mortes de indígenas todos os 
anos. Mas a partir de 2003 a situação vêm se agravando progressivamente. Somente no 
período de junho de 2001 a junho de 2004 ocorreram 22 óbitos por Síndrome Febril 
Íctero Hemorrágica Aguda e/ou hepatites B e D, 17 casos apenas em 2003. O objetivo 
deste dossiê era, através da imprensa brasileira, pressionar as autoridades competentes a 
controlar essa epidemia que já vinha sendo denunciada há tempos pelo Conselho 
Indígena do Vale do Javari (Civaja). Este Dossiê foi encaminhado ao Ouvidor do 
Ministério da Saúde, ao presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), ao 
Ministério Público Federal, ao Secretario Especial dos Direitos Humanos do Ministério 
da Justiça, à Organização Panamericana de Saúde / Organização Mundial de Saúde. 

Desde o lançamento do mencionado dossiê, que teve ampla repercussão na 
mídia (Documento 1), já se passaram 10 meses e novamente viemos a público chamar a 
atenção da imprensa e das autoridades competentes para a gravíssima situação de saúde 
dos povos indígenas do Vale do Javari, que ao longo deste período continua crítica e 
sem solução por parte do Estado brasileiro. 
 

Um ano de denúncias, pressões, notícias na imprensa e nenhuma 
solução 
 

Em maio de 2004, uma expedição patrocinada pela Divisão de Imagem da 
Kodak e Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR), e organizada pelo Instituto Dunas e 
Ventos de Expedições Médicas e Esportivas em parceria com o Departamento de Índios 
Isolados da Funai, foi proposta com o objetivo de se detectar o tipo de doença que está 
matando os índios do Vale do Javari. A expedição contava com uma sofisticada carga 
de equipamentos de diagnóstico por imagem. No dia 30/04/04, a expedição foi 
interrompida por uma liminar concedida em Ação Civil Pública movida pelo Ministério 
Público Federal. A decisão da juíza federal Fabíola Bernardi se baseava no argumento 
de que as políticas de atendimento a saúde dos povos indígenas indígenas são de 
responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), e que no caso em questão 
haveria, portanto, conflito de competência entre este órgão e a Funai, acrescentando que 
“cumpre ao Estado Brasileiro desenvolver, tão somente, políticas de saúde e bem estar 
social direcionadas a estas comunidades (indígenas)” e que a expedição “sugere que o 
Governo Brasileiro nada tem feito pelas comunidades em questão” (grifos nossos). 
(Documento 2) 

Essa decisão foi recebida com total indignação pelos profissionais que conhecem 
o descaso com que vem sendo tratada a saúde no Vale do Javari, tendo sido muito bem 
questionada em dois editoriais do site Amazônia.org: “Sem vergonha na cara pálida”, 
em 03/05/04, e “Gisele, Leonardo, saúde e soberania”, escrito para o mesmo site pela 
antropóloga Carmem Figueiredo em 13/09/04 (Documentos 3 e 4), que deixa clara a 
indignação que tomou conta de várias pessoas:  

“(...) o Ministério público Federal do Amazonas (...) aquele que tem 
por obrigação legal defender os interesses indígenas, em uma 
demonstração infeliz de despreparo para defender e tratar com estas 
culturas diferenciadas, pediu a suspensão do atendimento médico às 
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comunidades indígenas no Vale do Javari, quando esta era a única equipe 
médica dentro da área indígena. 

(...) Para os índios é como ter perdido “um amigo fiel”, pois são 
históricas e louváveis as defesas do MPF em defesa dos direitos indígenas 
e, de repente, a defesa se transforma numa sentença de morte.” 

E finaliza questionando: 
“Por que somente a assistência aos índios coloca em risco a 

soberania nacional?” 
No dia 04/05/04 o Conselho Indígena do Vale do Javari (Civaja), organização 

indígena que representa os povos indígenas do Vale do Javari, envia um oficio 
endereçado à juíza Bernardi, reafirmando seu apoio e a concordância e autorização da 
divulgação das informações sobre a expedição, incluindo “fotos em que aparecem, 
individual ou coletivamente, membros de nossas comunidades indígenas”. Em um outro 
oficio, a mesma organização faz um apelo: “visitamos os equipamentos e podemos 
observar que esta equipe está conseguindo levar para dentro da Terra Indígena Vale 
do Javari aquilo que tanto sonhamos um dia, para nos dar uma resposta rápida e 
verdadeira deste mal que tanto nos preocupa. (...) Por isso, que não seja interrompida 
esta viagem”. Mesmo com essa permissão e solicitação dos próprios índios, a expedição 
foi cancelada (Documento 5). 

 Um dia depois (05/05/04), a Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira (Coiab) vem a público lançar uma nota de apoio ao Civaja e à 
expedição (“A saúde indígena no Vale do Javari e as (in) decisões do poder público”), 
onde declara que  

 “a Coiab assim como o Civaja entendem que qualquer atividade 
que contribua a garantir a continuidade histórica dos nossos povos, a 
melhoria das suas condições de vida, será sempre bem-vinda, desde que 
seja implementada como o conhecimento prévio e consentimento dos índios. 

 Lamentamos que o destino dos povos indígenas seja submetido a 
pleitos jurídicos, a desentendimentos de competência, quando que a melhor 
medida deveria ser adotar a perspectiva de somar esforços e construir 
parcerias que  facilitem atacar com urgência os graves problemas de saúde 
que enfrentam os povos indígenas do Vale do Javari, caracterizados no 
início do ano pelo Civaja como situação de calamidade pública.” 
(Documento 6). 

Enquanto a briga por competências e vaidades prosseguia, a situação de saúde 
do Vale do Javari continuava grave e sem soluções reais. 

Uma notícia divulgada pela Radiobras do dia 05/06/2004 intitulada “Funasa é 
alvo de ação do Ministério Público” já demonstrava que o descaso da Funasa com a 
situação de saúde do Vale do Javari atingia um nível tão dramático que chegava a 
merecer a atenção do procurador da República: 

“Desde julho de 2003 o Ministério Público Federal move uma ação 
civil pública contra a Funasa baseada em uma denúncia do Conselho 
Indígena do Vale do Javari (Civaja). O objetivo da ação, de acordo com o 
procurador da República, Paulo Barata, é compelir a Funasa ao seu papel: 
garantir o direito á saúde as comunidades do Javari. 
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A ação resultou na elaboração de um termo de ajuste de conduta 
(TAC), assinado em agosto, no qual a Funasa se comprometia a executar 
uma série de atividades. Entre elas, a construção de postos de saúde 
indígena em locais mais próximos da aldeia. 

O TAC substitui a ação e tinha prazo de seis meses. Ou seja, está 
vencido há mais de 6 meses, e o senhor procurador Paulo Barata destaca 
que um dos pontos do acordo estabelece a construção de 26 postos de 
saúde indígena. Alegando falta de recurso, a fundação não construiu os 
postos. ‘A Funasa recebe dotação orçamentária especifica da União para 
realizar este tipo de ação. O que o Ministério Público pode e deve fazer é 
levar este termo a juízo novamente para que, de uma forma ou de outra, a 
Funasa faça o que se comprometeu’, explica.” (Documento 7) 

Sem perspectiva de melhora da situação, em 30/06/04 o Coordenador Geral do 
Civaja, Jorge Oliveira Duarte Marubo, através do Memo Circular nº 011/Civaja/04, vem 
a público comunicar que: 

“Diante das incertezas e descasos com que o Departamento de 
Saúde Indígena da Funasa vem demonstrando para com os povos indígenas 
do Vale do Javari, os povos indígenas das etnias Marubo, Mayoruna, 
Matis, Kanamari e Kulina estão ocupando nesta data o escritório da 
Funasa de Atalaia do Norte, visando chamar a atenção das autoridades 
competentes para a grave situação de saúde em suas comunidades, 
sobretudo o aumento do índice de óbitos causados por hepatite e a 
incidência da epidemia infecto-contagiosas como a hepatite Delta.” 
(Documento 8) 

Em resposta às notícias circulantes na imprensa e às pressões que estava 
recebendo, em 01/07/04 a Funasa lança uma nota técnica – “Ações de Saúde realizadas 
pela Funasa no Vale do Javari” – onde reconhece que a situação da população indígena 
do Vale do Javari exige atenção especial por parte do poder público, elaborando um 
plano emergencial conjuntamente com a Secretaria de Vigilância em Saúde e outras 
instituições, visando controlar a situação. Dentre outras ações planejadas, o documento 
cita: 

• “Sorologia para hepatite durante o pré-natal, no sentido de 
identificar os casos positivos e administrar gamaglobulina nos recém-
nascidos das gestantes HbsAg+, 

• Diagnóstico do estado vacinal.” (Documento 9) 
Um mês após o lançamento do Dossiê e cinco dias após o lançamento do plano 

emergencial lançado pela Funasa, nenhuma providência havia sido tomada e mais um 
óbito causado pela síndrome febril íctero hemorrágica aguda ocorreu no Vale do Javari, 
conforme divulgado pelo Centro de Trabalho Indigenista na nota “Morre mais um índio 
no Vale do Javari”, lançada dia 06/07/04. (Documento 10) 

Em 07/07/04 a organização indigenista Operação Amazônia Nativa (Opan) lança 
uma carta em prol dos povos indígenas do noroeste do Brasil, habitantes do Médio 
Juruá e do Vale do Javari, com objetivo de pressionar a Funasa a tomar uma atitude 
diante da séria situação. (Documento 11) 
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Após negociação com o diretor de saúde indígena da Funasa, Alexandre Padilha, 
os indígenas desocupam a sede da Funasa de Atalaia do Norte em 13/07/04. 
(Documento 12) 

Em 17/07/04 a Funasa publica mais uma nota técnica sobre o Vale do Javari, 
intitulada “Saída para a situação de saúde do Vale do Javari”, onde lança o segundo 
plano de emergência em apenas 15 dias. Neste plano volta a reconhecer que a situação 
de saúde do Vale do Javari é preocupante, com a existência endêmica dos vírus das 
hepatites B e D, identificado na década de 90, agravada com um aumento na detecção 
de casos de óbito no ano de 2003. Entre outras ações do plano de emergência, constam: 

• “Continuidade das ações de prevenção e controle das hepatites, 

• Reforma e adequação dos meios de transporte fluviais para as 
equipes de saúde.” 

A Funasa afirma também que, a partir de agosto, será responsável diretamente 
pela gestão dos serviços de saúde do Vale do Javari. (Documento 13) 

Em 13/08/04, o Centro de Trabalho Indigenista iniciou um movimento para 
alertar a comitiva da ONU que iria estar no Brasil no dia 17/08/04 e chamar a atenção 
da sociedade para a grave situação de saúde dos povos indígenas do Vale do Javari, 
infectados por hepatite B e D e sem assistência médica (Documento 14). 

Sete dias depois (20/08/04) o Civaja lança seu “Informe no 002: A saúde 
indígena no Vale do Javari e a Funasa”, declarando que 

 “(...) o chefe do Departamento de Saúde Indígena esteve na 
cidade de Atalaia do Norte e assumiu o compromisso de executar um plano 
emergencial de saúde que pudesse minimizar a situação. Desde então a 
Funasa vem divulgando pelos meios de comunicação que já vem sendo 
executadas ações de saúde nas comunidades indígenas do Vale do Javari 
com o objetivo de solucionar o problema, apoiado pelo Exército e Força 
Aérea. Enfatiza-se entretanto que nenhuma dessas ações vem sendo 
executadas e muito menos o Termo de Acordo assumido entre o chefe do 
Desai, Dr. Alexandre Padilha, e as lideranças indígenas, por meio de sua 
organização representativa que é o Civaja. Merece destacar que a 
programação da execução das ações de saúde no Vale do Javari já vem 
sendo discutida desde o ano de 2003 e até o momento aproximando-se do 
final do ano de 2004, a Funasa ainda não esta preparada para executar as 
ações de saúde no âmbito do Vale do Javari (...) 

Apesar de toda essa situação, o que se pode apresentar, atualmente, 
é que todos os barcos da Funasa estão sem condições mecânicas para 
serem utilizados nas ações, não existe nenhuma chefia que tenha poderes 
para resolver esses problemas no âmbito da sede da Funasa em Atalaia do 
Norte, não há medicamentos para o tratamento dos indígenas que se 
encontram na Casai local e muito menos nas aldeias. A vacinação que visa 
imunizar os indígenas contra a hepatite B vem sendo executada de forma 
mínima e não na forma de cobertura de toda a área indígena. Nenhum 
atendimento básico de saúde vem sendo executado nas comunidades 
indígenas a não ser remoções emergenciais que vem sendo executadas com 
os próprios equipamentos do Civaja, pois caso contrário os pacientes 
padeceriam em suas aldeias. Duas crianças (uma na aldeia Vida Nova e 
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outra na aldeia 31) chegaram a falecer em suas aldeias por falta de 
remoção.” (Documento 15) 

 Em 23/11/04 o Civaja lança outro informe (no 007), “Saúde Indígena do Vale do 
Javari”, onde denuncia que: 

“Apesar dos incessantes protestos dos Povos Indígenas do Vale do 
Javari, para que seja normalizada as ações de saúde em suas comunidades, 
a Fundação Nacional de Saúde – Funasa ainda não conseguiu minimizar a 
situação caótica a que se chegou o atendimento de saúde indígena na 
região do Vale do Javari. 

O que se pode presenciar, atualmente, é que o Distrito Sanitário 
Especial Indígena em Atalaia do Norte – AM não tem as mínimas 
condições para implementar o tão divulgado “Plano Emergencial de 
Saúde” e muito menos o cumprimento do “Termo de Ajuste de Conduta”, 
formalizado entre a Funasa e o Ministério Publico Federal. Com isso a 
tendência é que a situação do Vale do Javari se torne ainda pior, pois as 
estruturas que já deveriam estar preparado para a implementação das 
atividades, tais como: barcos, recursos humanos, postos de saúde, Casa do 
Índio, etc, ainda não foram adequados a realidade, enquanto que as 
comunidades vem sendo relegadas a própria sorte. Para se ter uma idéia 
dessa realidade o DSEI/Javari não tem embarcação disponível para 
executar remoções e quando estas são requisitadas para o atendimento de 
pacientes em estado grave nas aldeias o pânico toma conta da equipe que 
se encontra na sede da Funasa, pois se vêem impossibilitados de socorrer 
os pacientes. 

(...) Dia 22 de novembro foi requisitado 2 remoções de urgência (...) 
e mais uma vez a história era a mesma: não existiam barcos disponíveis, 
não tinha gasolina para executar a missão, apesar da urgência solicitada 
das aldeias (...). Mais uma vez coube aos auxiliares de enfermagem buscar 
desesperadamente ajuda (...). 

(...) Não bastasse a situação acima relatada, os poucos profissionais 
que ainda se encontram atuantes no DSEI – Javari estão a quatro meses 
sem receber seus honorários (...). 

Até quando as autoridades competentes deste país irão perceber que 
a situação dos povos indígenas do Vale do Javari poderá se tornar em um 
problema de “Calamidade Pública” (...) Será que é preciso morrer mais 
índio para que o problema seja visto como realmente é?” 

E o informe é assim finalizado: 

“A verdade é que não vem sendo feito nada, com exceção das 
atividades insignificantes e os informes virtuais da Funasa que divulgam: 
“as lideranças indígenas do Vale do Javari estão otimistas com as 
providencias que estão sendo tomadas...”(Documento 16) 

Pouco mais de quatro meses depois (15/03/05), o Civaja lança outro informe 
(Informe no 011), “A desnutrição no Vale do Javari já é considerada crítica”, como 
resposta às recentes declarações da Funasa que minimizavam o problema no Vale do 
Javari (Documento 17): 
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“Enquanto FUNASA vem promovendo as suas “discussões para a 
implantação de uma nova política de saúde indígena” e maquiando a 
verdadeira realidade das aldeias (...) os povos indígenas do Vale do Javari 
vêm informar que nas aldeias localizadas no rio Itaquaí, etnia kanamari, a 
situação vem se transformando dramática. (...) Para se ter uma ideia dessa 
dura realidade, somente no mês de novembro de 2004, dentro de quinze 
dias nove crianças chegaram a óbito nas aldeias do alto rio Itaquaí e a 
situação vem persistindo gradativamente. (...) As equipes vêm atuando 
desprovidas de medicamentos e com as mínimas condições operacionais, 
pois o DSEI/Javari não tem recursos e muito menos equipamentos 
necessários para a execução das atividades de atendimento e logística. (...) 
Vale ressaltar que desde o ano passado a Coordenação do CIVAJA vem 
denunciando para as autoridades competentes e ao Ministério Público  
Federal sobre estes descasos e a situação ainda é a mesma: os barcos que 
foram adquiridos a mais de 1 ano para fazerem o atendimento nas calhas 
dos rios Ituí, Itaquaí Curuçá e Jaquirana continuam parados desde que 
chegaram no cais de Atalaia do Norte; falta medicamentos nas farmácias 
das aldeias e na casa do Índio; os agentes Indígenas de Saúde que 
deveriam estar capacitados para fazer o atendimento nas aldeias continuam 
sem a devida capacitação; os equipamentos odontológicos que precisavam 
de pequenos consertos ainda não foram ajeitados; os novos equipos que 
foram solicitados  pessoalmente para o Sr. Alexandre Padilha (Diretor do 
DESAI) já foram até esquecidos  pela CORE/AM; O DSEI/Javari continua 
sendo mantido por “suprimentos de fundos”, o que não supre as mínimas 
condições de ação.  

Enquanto isso a FUNASA vem divulgando pelos meios de 
comunicação que a situação do Vale do Javari “apresenta resultados 
positivos...”, uma atitude irresponsável e típica de quem não tem o menor 
compromisso de resolver a situação do atendimento de saúde nas aldeias 
indígenas.”  

Este informe segue pontuando os vários problemas do DSEI/Javari, entre eles: 

• “Os atendimentos de saúde vêm sendo feitos de maneira 
emergencial 

• Os atendimentos odontológicos que eram os mais aceitáveis estão 
parados por falta de equipamentos e medicamentos 

• Morte no dia 14/03/05 causada por hepatite DELTA (Síndrome 
Febril Íctero Hemorrágica Aguda) de Darcy Mayoruna, de apenas 22 
anos, morador da aldeia 31. 

• Os casos de malária vêm se tornando em uma epidemia em quase 
todas as aldeias.” 

E o informe é finalizado com a seguinte tabela, que apresenta dados de crianças 
em precárias condições de saúde, divulgada pela equipe do DSEI/Javari que se 
encontrava na aldeia Massapê, do povo Kanamari: 
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Nº Nome Data de Nasc. Peso Centímetro Aldeia sexo 

01 Kamaion Kanamarí 08/05/02 10 kg 104 cm Arara M 

02 Gilmar Kanamarí 02/03/02 13 kg 91 cm Arara M 

03 Iris Kanamari 07/06/03 08 kg 75 cm Arara F 

04 Agnaldo Kanamari 11/04/04 08 kg 74 cm Estirão Kumaru M 

05 Jose Kapatin Kanamari 19/06/03 09 kg 75 cm Estirão Kumaru M 

06 Adriana Kanamari 17/10/04 04 kg 70 cm Estirão Kumaru F 

07 Pedro Aninha Kanamarí 05/08/03 05 kg 70 cm Estirão Kumaru M 

08 David Kanamari 01/01/00 09 kg 79 cm Estirão Kumaru M 

09 Evandro R. Kanamarí 10/10/03 08 kg 76 cm Estirão Kumaru M 

10 Diana Kanamari 15/03/04 07 kg 76 cm Arara F 

11 Roselia Kanamari 04/08/03 10 kg 77 cm Arara F 

12 Michel Kanamari 26/08/02 08 kg 90 cm Arara M 

13 Maroka Kanamari 27/03/03 09 kg 76 cm Arara F 

14 Adene Mara Kanamari 02/03/04 07 kg 78 cm Arara F 

15 Francisco Narumá Kanamarí. 03/02/04 05 kg 73 cm Igarapé Estreito M 

16 Dulce Kanamary 05/03/04 06 kg 59 cm Igarapé Estreito F 

17 Francisco Kanamary 02/07/01 13 kg 81 cm Igarapé Estreito M 

18 Eliane Kanamary 10/09/01 13 kg 85 cm Igarapé Estreito F 

19 Raimundo Kanamary 20/05/01 12 kg 96 cm Remansinho M 

 

No dia seguinte (16/03/05) o diretor nacional de Saúde Indígena, Alexandre 
Padilha, afirmou para o site do jornal Folha de São Paulo que 

“O principal problema de saúde entre os índios do Vale do Javari é 
a disseminação da hepatite B e D (...) e que a prioridade da Funasa é 
aumentar a cobertura de vacinação contra a hepatite.” (Documento 18)  

A notícia continua afirmando que em 2003 apenas 13 % das crianças menores de 
um ano haviam sido vacinadas. E que, de acordo com Padilha, no ano passado o 
percentual de cobertura subiu para 45%. 

Catorze dias após a declaração do diretor nacional de saúde indígena (01/04/05), 
a chefe do DSEI/Javari, Sra. Edilamar Tenazor Ferreira, envia o ofício nº 
023/2005/DSEI-Javari ao Sr. ministro da saúde, Humberto Costa (Documento 19), 
relatando “(...) a aflição referente aos problemas de doenças que afligi as etnias Matis 
e Kanamari que aqui habitam” e “(...) óbito sem ter diagnóstico comprovado, mas com 
HD [hipótese de diagnóstico] de hepatite B ou possível febre amarela” de um paciente 
Kanamari da aldeia Massapê, rio Itaquaí. E continua: 
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“No dia 31 de março nos comunicaram através de radiofonia onde 
nesta mesma calha de rio em diversas aldeias haviam crianças em estado 
grave com os mesmos sintomas da criança que faleceu com edema 
generalizado. As 18:30 hs foi solicitada remoção à sede do Distrito aos 
pacientes que apresentavam seu quadro clínico bastante critico; passado 
alguns minutos nos informaram novamente que uma das crianças menor de 
5 anos faleceu, e mais quatro estariam neste mesmo estado (...)”, tendo sido 
enviado um médico para “(...) controlar a situação que é de alta 
gravidade.” 

E assim é finalizado o oficio: 
“Mediante estes casos, pedimos encarecidamente a solidariedade do 

Ministério da Saúde que nos atenda com a maior urgência possível em 
realizar uma intervenção para investigação do caso de suspeita de febre 
amarela (...).” 

A Sra. Edilamar enviou no mesmo dia outro oficio (n0 022/2005/DSEI-Javari) 
(Documento 20) para o Comando do Exército Brasileiro, solicitando “o apoio deste 
comando no sentido de nos  prestar socorro em caráter emergencial (...).” 

Continua relatando a mesma situação descrita no já citado oficio dirigido ao 
Ministério da Saúde, e termina informando a necessidade de 

“(...) uma equipe completa de saúde composta por 1 infectologista, 1 
pediatra, 1 enfermeiro, nutricionista e técnicos de enfermagem. Pedimos 
que a equipe providencie kits para coletar sangue para sorologia, FA (febre 
amarela) e outros tipos de exames.” 

Ainda nesta mesma data a Dra. Giralcina Pessoa Reia Aguiar, gerente de 
vigilância epidemiológica e de controle de agravos da Fundação de Vigilância em 
Saúde do Estado do Amazonas, envia um fax ao secretário municipal de saúde de 
Atalaia do Norte com as orientações técnicas a serem adotadas, uma vez que foi 
notificado um caso de suspeita de febre amarela silvestre na região (Documento 21). 
Informa da necessidade de serem adotadas várias medidas, entre elas: 

 “2. colher sangue (...) de pessoas com sintomatologia semelhante 
e dos familiares e encaminhar para o LACEN (...) para realização de 
inquérito sorológico em moradores da área. 

 3. fazer levantamento da cobertura vacinal na localidade 
provável da infecção; 

 4. intensificar vacinação de febre amarela e hepatite na área de 
ocorrência; 

 7. verificar na localidade provável da infecção, se há referencias 
recentes de mortandade de macacos e se porventura outros casos e/ou 
óbitos suspeitos de febre amarela  atendidos nas unidades de saúde ou se 
há relatos destes fatos na comunidade.” 

Em 04/04/05 o jornal “Estado de São Paulo” (Documento 22) noticia que “Um 
adolescente de 16 anos da etnia Matis está internado desde sexta feira à noite no 
Instituto de Medicina Tropical de Manaus com suspeita de febre amarela”. A mesma 
notícia fala da morte de duas crianças no mês de março, na aldeia Massapê (do povo 
Kanamari, no rio Itaquaí), que apresentavam suspeita de febre amarela; e que mais duas 
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crianças, também do povo Kanamari, foram retiradas da área recentemente com suspeita 
de febre amarela. A notícia continua: 

“O Diretor do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) da 
Funasa em Atalaia do Norte, Robson Junior Lemes, também em entrevista 
por telefone, confirmou a transferência de Bëux Matis na sexta-feira e de 
outras duas crianças hoje, com suspeita de febre amarela. “Ainda não 
temos a confirmação sobre a causa, mas duas crianças morreram na aldeia 
Massapé no mês passado e a suspeita é de febre amarela”, afirmou. 

Segundo Lemes, para atender uma população de 3520 indígenas no 
local há hoje apenas duas enfermeiras e um médico, além  de 14 agentes de 
saúde . “Nossa preocupação é que, se for mesmo febre amarela, o numero 
de infectados irá crescer e não sei o que poderemos fazer sem pessoal, sem 
estrutura”. Lemes afirmou que, entre novembro e dezembro do ano 
passado, oito crianças morreram de desnutrição na área coberta pelo 
Dsei.” 

A reportagem é finalizada com a constatação de que 
“Amanhã, o ministro da Saúde Humberto Costa vem ao Amazonas 

para a abertura da Semana de Vacinação das Américas. Uma das 13 
vacinas previstas é contra a febre amarela, mas não em garotos da idade de 
Bëux Matis, de 16 anos (...).” 

De acordo com reportagem divulgada no dia seguinte (05/04/05) pela Radiobras 
(Documento 23), com o título “Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas, 
apresenta casos de febre amarela”: 

“O Ministro da Saúde, Humberto Costa, e o presidente da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), Valdi Camárcio Bezerra reconheceram a 
ocorrência de febre amarela na Terra Indígena Vale do Javari, durante 
entrevista coletiva que concederam há pouco em Manaus. 

Há quatro indígenas moradores do Vale do Javari internados no 
Instituto de Medicina Tropical, em Manaus, com suspeita de febre amarela. 
Um deles, Bëux Matis, um garoto de 16 anos, foi vacinado contra a doença 
em 1998. O período de imunização da vacina é de 10 anos, mas há 
possibilidade de que a contaminação aconteça antes disso. “São 
possibilidades individuais, raras, que não comprometem a eficácia das 
campanhas de vacinação regulares”, afirmou Alexandre Padilha, diretor 
do Departamento de Saúde Indígena da Funasa. 

Valdi Camárcio  informou que a vacinação contra a febre amarela 
no Vale do Javari está acontecendo, neste ano, desde 15 de março. Ele 
citou a diminuição das mortes de indígenas na região como prova de que a 
Funasa tem feito bem seu trabalho: em 2003 foram 23 óbitos; em 2004, o 
número de mortes causadas pela febre amarela caiu para três.” 

A vinda do ministro da Saúde e do presidente da Funasa ao Amazonas tinha 
como objetivo o lançamento da Semana de Vacinação nas Américas, cujo alvo esse ano 
é a população indígena. Segundo o que foi divulgado pelo jornal O Rio Branco, do Acre 
(Documento 24), “O ministro Humberto Costa afirmou que a saúde indígena é uma 
das prioridades do governo federal.” O jornal também informa que a vacinação no 
Vale do Javari começará no dia 16. 
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Às 17h30 do dia 06/04/05 vem a óbito na Fundação de Medicina Tropical do 
Amazonas o garoto Bëux Matis, de 16 anos de idade.  As causas de morte atestadas são 
a falência múltipla de órgãos / insuficiência renal aguda / insuficiência hepática / 
hepatite B, de acordo com a certidão de óbito n0 1594, Fls 56-V do Livro C-199 de 
registro de óbito (Documento 25). No dia 07/04/05 o site do jornal Estado de São Paulo 
noticia a morte de Bëux Matis por hepatite B; na mesma nota, o coordenador-geral do 
Conselho Indígena Vale do Javari, Jorge Marubo, afirma que ainda há crianças com os 
mesmos sintomas nas aldeias da Terra Indígena Vale do Javari (Documento 26). 

Na semana seguinte (19/04/05) uma expedição organizada pelo exército irá 
entrar na TI Vale do Javari. Esta expedição originalmente previa a realização de 
levantamento epidemiológico, com a coleta de material sorológico de toda a população 
indígena das quatro calhas de rio do Vale do Javari para investigação laboratorial e 
atendimento médico, mas foi alterada pela Funasa, sob a alegação de falta de verbas. 
Assim, a expedição se restringirá a um levantamento epidemiológico junto à população 
do rio Itaquaí, onde ocorreram os últimos óbitos de crianças Kanamari. Alegando falta 
de recursos, a Funasa transformou a expedição do exército em uma ação simples e 
pontual, muito localizada e sem grande efetividade no combate ao quadro 
epidemiológico da região. 

Segundo declaração do Ministro da Saúde, Humberto Costa, e do presidente da 
Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Valdi Camárcio Bezerra, para a Radiobras, 
existe atualmente a suspeita de que quatro indígenas do Vale do Javari estariam com 
febre amarela. Um relatório do Dr. Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda, médico 
pesquisador da Gerência de Malária da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas 
que trouxe amostras de sangue de 64 habitantes da aldeia do Rio Novo a fim de se fazer 
a sorologia para febre amarela e hepatite B (Documento 27), já alertava que: 

“Apesar da vacinação universal (de acordo com Mapa de 
Vacinação do PNI da área indígena), muitos indígenas ainda apresentam-
se sem títulos protetores de anticorpos contra o vírus amarílico. Questiona-
se aqui o transporte da rede de frios e a própria imunidade do indígena, 
contribuindo para a ausência de soroconversão.” 

E recomenda que “Os mesmos devem ser revacinados, tendo em vista habitarem 
em área com possibilidade de febre amarela silvestre.” 

Mesmo diante desse quadro, na “Semana de Vacinação das Américas” (tão 
amplamente alardeada na imprensa, e que diz ter os povos indígenas como prioridade), 
que terá início no Vale do Javari no próximo dia 16, as pessoas com mais de 5 anos não 
serão contempladas com essa vacina! 

A hepatite B continua sendo um problema gravíssimo no Vale do Javari. De 
acordo com a consultora da Funasa/Unesco-2004, Liliane Cristina B. Kussaba, existem 
atualmente 78 indígenas infectados por hepatite no Vale do Javari (Documento 28). Na 
atual situação,  em que o distrito conhecido por suas distâncias e dificuldades de acesso 
continua com somente um médico, falta tratamento para todos estes 78 portadores 
crônicos de hepatite, bem como uma avaliação da eficácia da vacina que chega nas 
comunidades indígenas, como foi questionado por um médico da Fundação de Medicina 
Tropical. 

Quase um ano se passou desde o lançamento do primeiro Dossiê. Ano em que o 
Civaja fez várias denúncias; ano de pressões e campanhas para atrair a atenção da ONU; 
em que a imprensa divulgou várias reportagens sobre a questão da saúde no Vale do 
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Javari; ano em que a Funasa lançou dois planos emergenciais em apenas 15 dias; em 
que o Ministério Público Federal moveu uma ação civil pública, que virou um Termo de 
Ajuste de Conduta; em que houve até mesmo a invasão do prédio da Funasa por 
lideranças indígenas. Mesmo diante de tudo isso, a saúde no Vale do Javari continua 
abandonada, em uma situação muito grave. De acordo com tudo o que já foi 
apresentado só se pode chegar a uma conclusão: a Funasa continua não tratando o 
problema de saúde na região com a seriedade com que deveria ser tratado. Os 
problemas de saúde no Vale do Javari não estão sendo resolvidos; as ações 
emergenciais que a Funasa vêm tomando os solucionam momentaneamente, mas logo 
depois eles voltam a emergir. 

Diante disso o Centro de Trabalho Indigenista/CTI vem, por meio desse segundo 
dossiê, lembrar à justiça brasileira, à imprensa, às organizações indigenistas e de 
direitos humanos a necessidade de que pressionem as autoridades competentes para que 
a Funasa trate a situação de saúde do Vale do Javari de forma séria, com medidas que 
efetivamente comecem a solucionar os problemas, e não apenas respostas emergenciais. 

 
 

 
 

 

Relação das reportagens sobre a situação de saúde no Vale do Javari 
 

Folha Online, 22/01/2004 
Funasa investiga hepatite que infecta índios no AM. 
 
Radiobras, 05/06/2004 
Hepatite pode dizimar povos de reserva indígena na Amazônia. 
 
Adital – Agencia de Informação Frei Tito para a América Latina, 14/06/2004 
Hepatite poderá dizimar povos indígenas no norte do Brasil. 
 
Amazônia.org.br, 30/06/2004 
Índios ocupam sede da Funasa em Atalaia do Norte (AM). 
 
Agência Carta Maior, 07/04/2004 
Ameaça na floresta. 
 
Radiobras, 05/06/2004 
Funasa é alvo de ação do Ministério Público. 
 
www.funasa.gov.br, 01/07/2004 
Nota Técnica – Ações de saúde realizada pela Funasa no Vale do Javari. 
 
Portal Terra, 01/07/2004 
Hepatite ameaça dizimar índios no Amazonas 
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Centro de Trabalho Indigenista, 06/07/2004 
Morre mais um índio no Vale do Javari. 
 
Amazônia.org.br, 07/07/2004 
Epidemia mata indígenas no Vale do Javari (AM). 
 
Amazônia.org.br, 13/07/2004 
Indígenas desocupam sede da Funasa em Atalaia do Norte (AM). 
 
www.funasa.gov.br, 15/07/2004 
Nota Técnica – Saída para a situação de saúde do Vale do Javari. 
 
Amazônia.org.br, 16/07/2004 
Funasa esclarece plano de emergência para o Vale do Javari. 
 
Isa – Instituto Socioambiental, 13/08/2004 
Índios do Vale do Javari (AM) pedem socorro. 
 
Radiobras, 11/08/2004 
Índios do Vale do Javari serão imunizados contra hepatite a partir do dia 25. 
 
Isto É, 08/09/2004 
Vale do Javari: reação tímida. 
 
Correio Brasiliense, 09/08/2004 
Vale do Javari: doença misteriosa mata 13 índios. 
 
Folha de São Paulo, 16/03/05 
Desnutrição afeta 19 índios Kanamari. 
 
Folha de São Paulo, 16/03/05 
Segundo Funasa, casos de hepatite preocupam mais. 
 
Estado de São Paulo, 04/04/2005 
Índio é internado em Manaus com suspeita de febre amarela. 
 
Radiobras, 05/04/2005 
Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas, apresenta casos de febre amarela. 
 
Estado de São Paulo, 07/04/2005 
Hepatite mata adolescente da etnia Matis em Manaus. 
 
 

 
 

 
 



Documento 01 

Relação das reportagens sobre a sih1ação de saúde no Vale do 
Java ri, divulgadas na imprensa no per iodo de janeiro de 2004 a 
abril de 2005. 



Folha On line, 22/Ul/2004 
Funasa investiga hepalite que infectll índios no AJ\1. 

Rndiobras, 05/06/2004 
Hepatite pode dizimar povos de reserva indlgena na Amazônia. 

Aditai - Agencia de lnfomlação Frei T 1to para a Aménca Latina, 14/06/2004 
Hepatite poderá dizimar povos indígenas no norte do Brasil 

Amaz.ôn•a.org.br. 30{()6/2004 
Índios ocupam sede da Funasa em Aralaia do Norte (AM). 

Agência Carta Maior, 07/04/2004 
Ameaça na no resta. 

Radiobras, OS/06/2004 
Funasa é alvo de açlio do Ministério Público. 

\ ~ jUII.J.._.:. '\.1 .._ • 01 /07/2004 
Nota Técnica - Ações de saúde rulizada pda Fu11asa no Vale do Javari. 

Por1al Terra, O I /07/2004 
Hepatite ameaça dizimar índios no Amazonas 

Centro de Trabalho lndigenistafCTI, 06/07/2004 
Mo•·•·e mais um índio no Vale do Javali. 

Amaz.ônia.org.br, 07{()7/2004 
Epidemia 01ata indígenas no Vale do Javari (AM). 

Arnaz.ôma.org.br, 1310712004 
Indígenas desocupam sede da Funasa em Atalaia do Norte (AM). 

I ' !W #"-~'' ' I Sf07/2004 
Nota T~nír.a- Snída para a situação de saúde do Vale do Javari. 

Amazônia.org.br, 16107/2004 
Funasa esclare(e plaJIO de emergência para o Vale do Javnd. 

lsa - lnsúturo Socioambiental, 13/08/2004 
Índios do Vale do .Javari (AI\f) pedem socorro. 

Radiobras, I 1/08/2004 
lndios do Vale do Javft.li serão imunizados (Ontra hepatite n partir do dia 25. 

I I 



ls10 É. 08A>912004 
Vale do Javari: reação túnida. 

Correto Brasiliense, 09/0812004 
Vale do J ava ri: doença misteriosa ma ln 13 lndio•. 

Folha de S4o Paulo, 16{03105 
Oesnullição afela 19 1ndios Kanamari. 

l'olhn de Silo Paulo, 16/03105 
Segundo Funasa, casos de hepatite preocupam mnis. 

Estado de São Paulo, 04/0412005 
indit é intenoad& em Manaus <OBI SU.Sptilll de febre amarela. 

Radlobras, 0510412005 
Terra lndlgena Vale do J avari, no Amazonas, apre~nla ~aso• de febre amarela. 

b"tado de São Paulo, 01104/lOOS 
Uepatite mahl adolesrente d a ~tni• Ma tis em Mana us. 
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Documento 02 

Justiça determina a interrupção da expedição "Imagem do 
Javari ". Acessado no site www.amazoniaorg.br dia 03/05/2004. 
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Justiça determina a interrupção da expedição "Imagem do Javari" 

- 03/0S{2004 flonMt Amuonl•.org.br 
l.ocat: Slo Pauk) .. SP 
Ua11:: ttUP:Ifwww •mazQDii..JlCD..D! 

A juiza federal substituta do Amazonas, Fabiola Bernardl, determinou na última sexta-feira 
(30/04), a intemJpção da expedição 'Imagem do Java ri" em liminar concedida através de Ação 
Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal. 

A expedição, oomandada pelo sertanista e chefe da Coordenação Geral de lndios Isolados da 
Fundação Nacional do lndio - Funai, Sydney Possuelo, e pelo médico radiologista Sérgio Brincas, 
tinha como objetlvo invesUgar uma epidemia Infecto-contagiosa ainda desconhecida que vêm 
afligindo as tribos Indígenas da região do Vale do Java ri • 

A declslio da juíza Bernard! se baseia no argumento de que as politicas de saúde das oomunldades 
indígenas são de responsabílidade da Fundação Nacional de Saúde - funasa : "Se a Funasa já 
desenvolve um programa de di.!lgnóstlco das doenças que vêm afetando as comunidades 
enfocadas, não vejo, a principio, necessidade iminente na formação de expedição que, sem a 
coordenação daquele órgão· oficial -. proponha-se a realizar o exato mesmo trabalho'. 

A juiza acrescenta ainda que •cumpre ao Estado Brasileiro desenvolver, t!lo somente, políticas de 
saúde e bem estar social d irecionadas a estas comunidades (indígenas)" e que a expedição 'sugere 
que o Governo Brasileiro nada tem feito pelas comunidades em questão". Contraditoriamente, 
entretanto, determina que a decisão seja comunicada nfio apenas à expedlçlo, mas também à 
própria Coordenação de lndios lsolados da Funai, órgllo do governo federal. 

A expedição pretendia percorrer cerca de 600 Km pelos leitos dos rios ltaqul e ltuí, realizando 
exames de ralos·x e ultra-sonografla, além de exames de sangue para rastreamento de doenças 
infeccioSas, prlndpalmente hepatite e turbercuiose. O projeto contou com o apoio do Colégio 
Brasileiro da Radiologia e o patrocínio da Divisão de Imagens para a Saúde da Kodak 

Além de determinar a interrupção da expedição, a juiza também proibiu a exibição de Imagens dos 
índios do Vale do Javari, incluindo Imagens de diagnóstico obtidas com os equipamentos fornecidos 
pela Kodak. 

Em carta à juiza, o Conselho lndlge,na do Vale do Java ri- CIVAJA - manifestou apoio às atividades 
da expedição e solicitou sua Imediata retomada : •em razão dos benefícios proporcionados aos 
indígenas, nlio vemos qualquer obstáculo aos trabalhos médico e laboratoriais, sobretudo devido A 
importância de se divulgar a verdadeira situação da saúde indígena da regllio". 

O Vale do Javarl 

O Vele do Javarl corresponde a uma árell de cerca de 85 mil km2, formado pela confluência dos 
rios Javarl, Jaqulrana, CuNçá, ltaquai e ltui, entre outros, no estado do Amazonas, próxima à 
fronteira com o Peru 

À partir de 2001 começaram os relatos de mortes súbltas entre os índios da região. Segundo dados 
da expedição, mais de 20 lndios momeram ano passado vítimas de doenças Infecto-contagiosas. 
Dois tipos de hepatite (B e Delta) vêm se espalhando entre a população Indígena; estime-se que 
cerca de 70% dos 3.916 lndios da regUl o estejam contaminados. Sérgio Brincas, Idealizador do 
projeto, acredita que as doenças chegaram à área Indígena pelo contato com o homem branco. 

htljl:/lwww.amaz.onia.org.br/noticia.slprint.cfm?id=I06753 14/5/2004 
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O Vale do Javarl é habitadO por diversas etnias indígenas nlio contatadas - talvu uma das regiões 
oom maior concentraç3o de tribos isoladas dO planeta. Teme-se que as comunidades infectadas 
atuem como vetares, propagando a doença entre os índios isolados. A expediç!o pretendia 
examinar cerca de mil índios n&o Isolados das tribos Matls, Marubo, Kanamarl e Korubo. De acordo 
com Brincas: •a Idéia é examinar os índios para diagnosticar e evitar que esse tipo de doença 
atinja aquelas comunidades Isoladas, aqueles índios que recusam manter contato com a nossa 
sociedade". 

A Funasa e o atendimento aos povoa indígenas 

Em fevereiro deste ano a Funasa anunciou a extlnç3o dOs repasses de recursos públicos federais a 
estadOs, municlpios, organlzaç6es lndigenas e outras lnstituiç6es com os quais mantinha convênio 
para a execução de atlvldades relacionadas à saúde lndigena. Desde então, a Funasa executa 
dlretamente estas ativldades. 

A decisâo da juíza Fabiola Bernard i vai de encontro aos setores do governo a favor da centralização 
das atlvidades na Funasa. 

Danleia Kawakami 

Saiba mais sobre as mudanças nas politicas de saúde lnd~nas: 
,tkdai\Çlls na oo!itjça de saúde indlgena çausa!ILP~~ e desconfianças 
O.C.: U/01/2004 

r-: ISA · IMtir:uto --

Conflra o slte da Expedlclo lmaaem do JavPri 

Leia também nosso Editorial: 
Sem vergonha na cara . Pállda, 
O.ta: OJI0$11(1()4 
,...., ~At'g.bl' 

Copyright e 2001 Amigos da Tem - Amaz&nle Brasileira. - Todos os direitos reserv•dos. 
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Sem vergonha na cara. Pálida. Acessado no site 
www.amazonia.org.br dia 03/05/2004. 
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Sem vergonha na cara. P611da. 
Em 03/05/2004 
,._ ArMzonla.org.br 

um ~ festival de pnc:oncetto assola o Pais, manc:lla a ~ibilldade das lnstitulç6es do 
Estado e gere mortes. O que se julgaria lmpossivel após a aprovaçlo da Conslltuiçlo de 1988, 
com o reconhecimento da divida histórica do Estado para com os índios, es" hoje acontecendo 
e envolvendo diversas esferas do Poder Público, Incluindo o executivo federal e estadual, a 
Justiça e d mesmo o Congreuo Neclonal. 

A dedslo proferida em 30 de abril por uma juiza fedtniii4Ji>otibQ do ArMzonas, -.clendo 
uma paradoxal solldta(io do Ministo!rto Público, repn!Rnta um rato greve, embora prlm'rio do 
ponto de vista jurldlco. No Vale do Javart já foram reglwados pelo menos 16 6bltos entre 
Indígenas, por uma epidemia mortal, ainda desconhedda, que ameaça atingir milhares de 
lndlos, Incluindo populaçl}es contatadu e Isoladas. O Qej)artamento de Índios 1soladoc da 
RJNAI conseguiu montar, com a colabonlçlo de especialistas de renome e o patroánlo do 
~ Bnldelro de ~ologla, uma expedlclo de alto nível pare tmtar d...,__ a Sltuaçlo 
e estabelec>er medidas p eventlvas. DadoS os altos antos do ~~~~ m6dlco ~rto. 
conseguiu a doaçlo de parte deste por uma Importante empresa de materloiS radiol6glcos. 

Alega 1 juiza que • por ser a saúde dos fndlos tarefa da FundaçJo Nadonal de Saúde (F\JNASA. 
vlnwlada 10 MiniStério da Saúde) ·a pr6prta rollz3çlo da~ •sugere que o atado 
Bresilelro nada tem re!to pelas comunidades em questllo, • o que nlo 4 wsradelro; Ignora as 
/tJ/dativa ~ delli>gradas e sinaliza com • utttupo tá expedlçiJo que511olllda ,.,. o fim de 
men:lllmdlslng (Didonárto Aurélio: 'Des/gtlllçlo com!flte <M pf"r1iNI9ll"tM n6o -- felf:e 
alnlvés da mençio ou 11patlç6o de um produl», serviÇo ou tn11ra1 durante um PI'OQnJma de 
llelevlslo ou de rádio, filme, espetácvlo I:Ninl, etc.')" e manifesta temor de que as Imagens 
radlol6gicas dos fncllos sejam usadas pela empresa patrodnadora. Por Isso, man<M encerrar 
lmediatamenta a expedlçlo ( en eujglo •vançado) sob pena de aplicar mub de 5 mil ruis por 
hora 10 O>efe do Oepartameuto da FUNAI (que evldeut&i18tlte, por -1, nio é consld~ 
parte do Estado Braslelro ). Obviamente a merttfsslma itlo aplcou o mesmo principio aos 
brancos, mandando fechar os hospitall e pt1nos de saúde plltlculares no Pais Inteiro, cuja 
exlstblcla poderia ser consld«ada, da mesma forma, um perigoso atestado ela lnelldentia do 
SUS. No caso dos indios, para:e que seu direito i sobrevlvfncla é subonllnado ~ boa Imagem 
do Estado, mesmo que a sentença reconheça que "talvez o socono ... (di FVNASA) it1o vonha 
em hora tio boa.· 

Esú claro que a deds3o da Justiça amazonense follnsptnlda, se nlo Instigada, por aqueles 
setores governamentais que • h6 alguns meses - estilo eRQlOadoS numa verdadeira campanha 
de dlfamaçlo en relaçlo 101 conv~os que - 1 partir de uma dedslo do go•emo anterior- a 
FVNASA realizava com as orQBnlzaÇI}es dos próprios índios. Em suma, tudo Indica que oo 
ergumentos grotescos que .,,.,, *" • cleélsio judicial nascem de um corrlllto maior no Amblto 
do pr6prto governo federal. 

Referido epll6dlo se junta a dlvet$0S casos recentes que contribuem para caracterizar um 
quadro gerei de retornada do precouoelto. O dos Ontl· l.erga, em Roncl6nia, ~ exemplar: por 
1nos foram fomeddas armao de fogo aos lndlos, dentro de um esquema de 11iclamento em 
conlulo com o _. Público federlll e estadual; na ,_,. em que os lndlos as Ullllzam, se lança 
uma campanha contra oc lncllos assassinOS. lnexl5te por6m uma IniCiativa para punir os que 
forneceram as armas. o gerente do garimpo de diamantes, Pandere Onta-L.arga, relata com 
detalhes o fato de ter negociado pessoalmen~ com o governador'" otfvtdades legais, sem que 
Isso seja sequer Investigado ou chegue a causar lndSgnaçlo. 

Já no Congresso Naclc>MI "' um tloresceJ" de Insultos e manlfestaçl}es ele desprezo. 
Parlamentares que, em sesslo olidal, definem os índios bresAeiros em geral como "fedorentos, 
não educados e nlo falantes de nossa lfnQua" nem sequer o lo processados por quebra de 
decoro parlamentar. Outros, <UI - govenlota - que hostilizam a deman:açílo de t"""' 
ll'ldígenas por falta de "senti- de braollldade• por P"rte dos fncllos - continuam com cargo 
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• 
de relator em comlsslles sobre assuntos lndlgenas. 

Todas essas manth!staç6es acontecem num momento em que a omisslo história em relaçlo 
aos povos lndioenas allnglu talvez sua maior dlmenslo. Os dados de 2003 mos~ram um 
aumento de 57,3% do desmatamento em terras tndfoenas, em decorrenda de lnvaslles · 
conheddas e toleradas. O programa de deman:açlo e vigiiAnc"' de terras tnclioenas 
(PVTAl) enc:xKib'a>-se ab 1 ado 1101' ruões s..postamente burocráckas. - reduçl5es 
signllk:aCivas de terras lndígenat por pteSs<ies de l,.oteS e outras slo anunciadas, em áreas 
oítlcas oomo a do sul do Pará, apesar de a Constltulçlo garsnttr que elas sio •tnallonávels e 
lndlsponfveis• . Houve o dtado retrocesso no atendimento de sallde. Continua sem definiÇio a 
ap""'açlo do Estatuto do Índio e da leo'slaçlo sob<e "'""' mineral, de acordo, mais uma vez, 
com o que está previsto pela Constltuiçlo. 

Omtsdo e retomada do preconceito andam juntas e se alimentam ~. !'(Idem gerar, 
Inclusive, novos mortos, seja de doença, seja de~. t ~~o P•tiidel•ta da 
República se_.,. mm IMo? · 

-= • t:redlo em ItáliCo acresantado em 06105/ 2004 por 801lcibçlo da SR.julza Fablola Bemardl 
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Gisele, Leonardo, saúde e soberania 
POr Cermen Flguel,...,o em 13/fYJ/2004 

Fon~: Amazonla.Q<9.br 

A capa a a eatçao ae OJ de setembro último o a revista Caras é realmente maravllnosa: o at or 
leonardo 01 Caprto e a modelo Glsele BOndchen pintados em uma aldeia ao Alto Xingu e 
abraçados com o p~ Sopaim. cartao posUit ele fazer Inveja, cle resgatar a romatltlalldéia do 
•bom selvagem'", de mostrar para o mundo o exotismo da aJitura brasileira, a imagem que a 
ma~ona das pessoas goSUiflllm de guardar para sempn! quando se trata de lndiOS 

AJi.is, julho e agosto sao os meses favor1tDS do Governo para exibir o magnífico cartao postal 
que 6 o Alto X'mgu, afinal e tempo de Kuarup. Aviões pequenos decolam tom dúzias de 
autorklades nadonals e lntemadonals. Todos ansiosos para assistir a uma resta exótica. Por 
Jronta, a resta animada dos brancos se oontrapl)e à própria razão do Kuarup, a resta dos mortos. 
Momento de tristeza e saudade. O fato dos lndlos reaizarem estll c:etimOnla com uma grande 
festa nao siQnifica que a tristeza não esteja presente, significa apenas que a forma deles 
expressarem sua trlsZeza é diferente da nossa. 

Mas qual o prob~ma em buKOr miltar a OJiiOSiôade em ~r umil cu1turà exótica, tAo 
d1ferente da nosw? Nenhum, na verdade. Creio a~ ser muito saud6ve1 se pennít1r CDnhecer o 
novo deSPido de preconceito. 

o problema reside em se querei" mostrar ou se contentar em conhecer somente a fantl!Sia e a 
milglc:a desse novo mundo, dessa nova cultura. 

A rulldade é mUltO d<Ko. 

Assotir ao Kuarup é o mblmo, ver índio colocando verme pela boca ou bêbado na Gldade e 
asSistir a moote de sua cultura única é outra. Foto de Leonardo DI caproo com lndlos é "fofo", 
foto de lndlo recebendo atendimento médico é exptoraçllo de Imagem. 

N3o havena nada de errado em exitHr ao mundo a exube.r3ncl.a e riqueza da cult.urll do Alto 
x.nou e de tantas outras deste pais se nao fosse a situar;.:lo de calamidade em que vivem 
otuotm.,te ~ povos. Pr-an~ sao os atuaos refe~s que determinam o """ é bom e 
o que é nuim para os lndlos. 

levar dúzias de autOridades e bacanas para assltlr ao Kuarup é muito bom para os lndios, nlio 
expOe, nem tampouco denigre a Imagem dos lndtos. uma equipe de médicos brasilei ros • em 
parcene com o dcport4mento de ln<bos toolados do F\JHAJ - atender o um pedido de sooono 
público dos índios do Vale do Javan e da COtAB, que assistem • morte em SUM comunidades 
sem nada poder raz..-. é noovo ás comunidades lndigenas, segundo a falecida juiza federal 
SUbSIIbUta do Amazonas, Fablola Bemardl, que determinou em 30/04 a suspensllo da expedição 
médica. 

A Juiza determinou que "cumpre ao Estado Brasileiro desenvolver, tDo somente, politicas de 
saúde e bem estar social dlredonadas a estas comunidades (lndlgenas)" e que a expediçlio 
"sugere que o Governo Br'dsfleiro fle'de tem feto pelas comt.Mfctade em questao- Se tsso ~ 
grave, mais grave fOI ele onde partiu O pedido para a SUSPOns30 da expedlç3o medor;a Imagem 
do Javart: Mlnlstér1o PúblkXI Federal do Amazonas. Isso mesmo, aqueles que ttm P« obng~ 
legal de~n<ler os ~resses indlgenas, em uma demonst.-açlo Infeliz ele deSPreparo para 
d"fender e tratar com estas culbUras dife<enclodas, pediram a suspensao do atendimento médico 
às comunidades ln<llgenas no Vale do lavar!, quando esta ora a únlc:a equipe médica dentro da 
ilreo lndiQena. O deSPreparo se evidencia quando o MPF registra q"e a equipe estava atendendo 
aos fndlos Isolados. Bem, se eles sao lsolltdos, como atende:· IOs? Na verdade a expediÇão Unha, 
stm, como um de seus objetlvos proteger oslndios Isolados na medida em que, se Identificando 
e tratando a epidemia que se alastra entre os lndios com contato, I)Oder-se-la evltN o <Dnli\glo e 
mortu daqueles povos ainda isolados. 



Para os lndlos é como ter perdido "um amigo ftel", pois slo históriCaS e louváveis as defesas do 
MPF em defesa dOS direitos lndloenas e, de repente, a defesa se t ransforma numa sentença de 
morte. 

A expedoçao. comandada pelo sertaníSta e cner.. da CoordenaçJo Geral de ÍndiOS Isolados da 
Fundaç3o Nacional do lndio (Rlnai), Sydney Possuelo, e pelo médko radiologista s.\rglo Brinas 
• tinha como objetlvo l.nvestlgar uma epidemia lnfectCHX>O II<IOiosa ainda descoohedda que vem 
aiiQondo as trtboS lndigenas da ~l!o do vale do Javart. 

A expediç!o prete:nc:Ua perCCW'f'er os lei'DS dos r10S ltaquai e ltui# realizando exames de raiOs--X e 
ultTa·sonografia, alm de exames de sangue para rastreamento de doenças infe<:dosas, 
prindpalmente hepatote e turberculose. O projeto contou com o illlO'O do Colégio Brasileiro de 
Radiologia e o patrodnlo da Dlvlslo de Imagens para a Saúde da KOdak. 

Tudo Isso pOderia ter sido uma grande mal entendido mas, infelizmel1:e, n3o foi. Mlii.S tllrde, em 
rcunlllo na PGR em Brosllla, em 14 de abril de 20~, na 6a. Cêmara, com dois sob
procuradores, FVNAI e Olreç3o da FUNASI\, a sltuoç.,o .. tomo ainda mafs preocupante. Para 
começar, a dlreçao da FUNASA desqualificou por completo sua equipe de campo, ao afirmar que 
essa nllo tem qualquer autoridade para efetuar a parotrta com uma ONG e FUNAI, mesmo que 
~ uma inldatlva louvilvele respeitosa para melhor cumprir seu papel de garant ir a saúde dos 
índios frente às dificuldades e limitaÇiles da própria FVHASA. A vaidaóe fala ma<s alto que a 
tentativa <le salvar vidas humanas. Qnde Cheoamos ·a dlreç&> de um órg3o que n3o respeita 
seus proftssoonalS de campo, v«rdaóelros heróis que se submetem a situac;lSes n3o ornaoonávels 
pelos teóricos cl>rC!torH em seus gablneoes em Bra.sllla? 

O ent3o diretor do Departamento de Saúde lndigena da FVNASA, Dr. Ricardo Chagas, <Mnda 
afirmou que a FUNAI nllo poderia realizar qualquer IniCiativa no 6rea ele saúde junto los 
comunJdades Indígenas. Os absurdos continuaram quan<lo o presidente da FVI'jAI se desculpou 
ao representante aa FUNASA por ter apotado a lnlctatNa do Departamento de lndios Isolados do 
6rg3o em levar socorro médico aos lnalos cootatados. em uma sltuaç3o surreal, desculpou-se 
por fa..,r o que tom por obrl0aç3o: oaranur a lnteortdllde tiSica e cultural dos povos lndlgelll!S 
deste pais. 

As surpresas n3o pararam por aí. Um coro l ollormado quarldo a "sd>erania nacional" lol 
lnvoeaóa como urna das preoo opaçlles para o ~ de incerrupçllo da expediçi!o médica. A 
dlreç!o do Oepart..,..nto de S<lúde lndigena que-.ou quais sertam os Interesses de uma 
empresa esuangeira em fornecer equ_.amentos de última geraç&> para atender aos lndlos 
quando a maioria dos hosPoUHS públicos brasileiros n3o dlspe.. destes equipamentos. O Sub· 
Procurador da República, membro da 6a. CAmara, que estava presente, concordov 
veementemente e afirmou ser necessário estar atento aos Interesses internacionais na ajuda aos 
lndlos no Brasil. Cabe abrir par!ntleses para registrar a Clesinformaçao do MPF quando da 
lnsinuaç.>o dos .. interesses Internacionais .. , a equipe do projeto - brasileira, dll)a-5<! de pusaoem 
• procurou o apolo de umo empreSél que pOSSuísse umo Lecnofoola em equipamentos 
radiológicos portáteis e que n3o produzissem resíduos tóxicos cm sua revelaçAo, diferentemente 
do que ocorre com os aparelhos convendonaiS. A questJo era buscar tecnologia correta e 
adequada e nllo nlldonalldaóe de empresa. Esta pOderta ser brasileira, paraguaia ou chinesa. 

Aparentemente, o problo""' reside IIli ajuda aos lndlos. Ate hoje aônda n3o vi a soberania 
nadOnal ser rnvocacla quandlo empresas - nacionais ou nl!o • apóiam inidatlvas .tooto As 
comunidades n3o lndlas, de brancos, através de seus prognomas de responsablftdade SOCial. 
E>ost.:m tnduslve, dlverws Pttmlos para estas lnidatlvas. Será que e proibido mulbnaclonal doar 
dinheiro para o Fome Zero> Será que a soberania nacional~ em Jogo quando o FMI e Banto 
Mundial emprestam d inheiro para o Brasil? Oaro que n3ol O problema é lndlo. lndio n3o pode 
ter atendimentx> médico com equipamentos de último geraç&o, afinal quem eles pensam que 
slo? lndoo na o pOde receber apoio de programas privados de responsabilidade soCial, seroa o 
cúmulo, afinal a soberania OIICIOIIlll está em jogo. A soberania naCional tem sido o pane de fundo 
para um genocídio le-nto e diSCreto, de rorma a nao ser percebido e dar margem a denúndas em 
tribunal InternaCional de direitos humanos. Annal, S<!rá que vinte lndlos mortos aqui e mats dez 



. . 

acOlá é genocldlo? 
este lamen~el episódio provoca uma Importante rellexllo. como um governo que se elegeu 
tendo como prlnc~o o p.Grtfcipoçao e fncluslio SOCial pecmite que o vaidade e o preconeeito de 
seus representantes seja maior que a vida de seus d dadSos? Se~ que os lndlos não são tidos 
como d dadãos? Por que os indios tertam menos direitos Que o restante da populaçao brasileira? 
Por que somente a assistênda aos índios coloca em risco a soberania nacional? 

Mais uma vez poderia se pensar que essa sftuac;3o somente ocorreu em raz!o do despreparo dos 
dirigentes da FUNASA responsáveis pela saüde Indígena mas. fnfelfzmente, é pouco provável. 
Pcx.lco tempo depois da crtad., reunião, o diretor- foi demitido. No entanto, e>ó$te a informaçao de 
que o atual diretor, ao tomar conhecimento do episódio, reconheceu e agradeceu por eSCJ1to os 
resultados parciais ela êXpedlç!o como de lunelamentallmpa.tancla para a execuçllo de açOes na 
reol3o. Apesar disso, o processo judicial contra a expediç!o continua e a fUNASA n ada fez para 
corrigir essa situaç3o. No míntmo, tsso petTI'lite supor que nao se ttata de desconhecimento, mas 
sim, uma politica da lnstltulç!o - e conseqílentemente1 de Governo a avessa às parc:ertas n3o 
governamentais. 

Por Isso Glsele, cuidado I Ajudar aos indlos como voá! pretende, segundo declaraç3o na revista 
C~l'llS, pode lhe custllr um processo milionário. Mas oom certeza seus cheques contlnuarao a ser 
lrem·vindos no Fome zero. Ajudar índio pode lhe transformar em inimiga da SOberania nacional, 
mas ajudor o Fome Zero vai lhe render titulo de ddad3 exemplar. 

Enquanto os índios morrem aqui, o Br~l faz papel de bom moço com o envio de tropas para o 
Haiti. Mas o que vale mesmo é esperar pelo próximo Kuarup. Qual será o artista da hora para a 
a~pa da Cl!ras? Para tanto, o Governo vai ter que ficar na torcida para que morram chefes 
Importantes do Alto Xlngu, afinal, sem a morte deles n3o terá festa. Aliás, nem vai precisar 
torcer muito, é só continuar do jeü:o que está que tem Kuarup garanttdo por t.111 bom tempo. 

carmen Figueiredo 
Indigenista 

Leia também : 
Povos Indígenas do Vale do Javari ameaç.ados de extlnç3o por epidemia de heoath:t' 
o..t.J 20/01/2004 
fom..: Coordenaç:lo das OrQanJZiÇ&ts ln.dlgt'flu 6a Amaz6nla Br.rsUeiri 
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Expedição da Funal é processada em 5 milhões por medicar indlos 

0-05/05/2004 
fo•M:: Aginda Carta H•lor 
locel: São Pau1o - SP 
LN*: http://eoend acoutamalor.,__uol.com.J!! 

Jvstlça paralisa expedlç:Jo de atendimento médiCD da Fvnai a tribos remotas do Vale do 
Javarl, na Amazônia, onde índios esMo morrendo de doença desconhecida. Jvfza 
arpvmenta qve atendimento compete à Fvnasa e processa eqvipe em R$ 5 milhões. 

Uma expedição chefiada pela Fundação Nacional do Índio (Funal) e Integrada por um grupo 
de médicos de Santa Catarina, cujo objetivo seria prestar socorro e colher material de 
pesquisa sobre doença endêmica no Vale do Javarl, foi abruptamente interrompida pela 
Justiça Federal no final da semana passada. Segundo a justiça, a expedição ameaçou a 
•Integridade territorial, espada! e existencial" dos indígenas. Os autos do processo dizem 
ainda que a criação da expedição poderia dar a entender •que o Governo Brasileiro nada 
tem feito pelas comunidades em ques~o·, já que o atendimento de saúde aos povos 
indígenas é função da Fundação Nadonal de 5aúde (Funasa). 

O Vale do Javari, localizado na região da bacia do rio Solimões, coração da floresta 
Amazónica na fronteira com o Peru, abriga a segunda maior reserva indígena brasileira e é 
considerada uma das áreas com maior concentração de tribos isoladas do mundo. É 
também palco de uma doença ainda desconhecida, genericamente lden!Jficada pelos 
médicos como síndrome febril lctero-hernorrágka (em função dos sintomas multo parecidos 
com a hepatite, e das hemorragias que acabam causando a morte). Essa síndrome vitimou 
em 2003 pelo menos três índios marubo, e pode ter causado a morte de outras 16 pessoas 
na região, segundo Sydney Possuelo, chefe da Coordenação Geral de Índios Isolados da 
Fundação Nacional do Índio (Funai). 

essa situação, aliada a um pedido de socorro do Conselho Indígena do Vale do lavar! 
(Civaja) encaminhado ao Ministério da Saúde, à Funal, à Igf~Ua e outros órgãos ligados à 
questão indígena em janeiro deste ano, levou Possuelo a procurar e obter apoio da equipe 
do médico radiologista Sergio Brincas, que preparava naquele momento uma expedição 
para atender à população ribeirinha dos rios ltuí e Itaquaí através de um barco-laboratório, 
equ ipado com modernos aparelhos de radiologia e de análises hematolôgicas. 

•estamos monitorando a situação de saúde dos lndlos Marubo, Matis, Kanamari e Korubo 
desde 2001, e ficamos muito preocupados com a proliferação dessa doença, sobre a qual 
nada se sabe, nem como é transmitida. O receio da Coordenação de Índios Isolados é que 
os cerca de 17 grupos de índios n3o contatados do Javari poderiam ser infectados pelos 
indivíduos que fazem a ponte entre nós, da Funai, e as comunidades isoladas. Foi por Isso 
que, junto com o Dr. Brincas, montamos a expedição 'Imagens do Javari ', autorizada pela 
presidência da Funal, para aproveitar os equipamentos do barco-laboratório no atendimento 
aos indígenas e na coleta de material que pudesse se utilizado em pesquisas sobre a 
doença•, explica Possuelo. 

5aindo de Atalaia do Norte em meados de abril, a expedição subiu o rio Ituí, passou pelas 
aldeias Korubo e Matls e seguiu até a aldeia Marubo, no alto Itul, completando no dia 29 a 
primeira fase do projeto e contabilizando o atendimento médico a cerca de 400 pessoas 
(com exames e fichamento individuais), Ctóos resultados seriam entregues, segundo 
Brincas, à Funasa. •Detectamos uma lncidênda grande de hepatite, malária e da síndrome 
febril fctero-hemorrágica, e temos certeza de que salvamos várias vidas neste curto 
período. Nossa proposta original era QUe os agentes da Funasa trabalhassem conosco, 
como tinhamos negociado durante os preparativos da expedição", explica o m~ico. 

A não concretizaçao dessa partld pação e a falta de uma autorização ofldal da Funasa , no 
entanto, fizeram com Que a expedição se chocasse a entraves legais, e naufragasse num 
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processo de R$ 5 milhões contra a Funai, o Instituto Dunas e Ventos de Expedições Médicas 
e Esportivas (co-reallzador da expedição) e a Kodak, patrocinadora e fornecedora dos 
equipamentos de radiologia do "laboratório fluvial". 

Jmbróvli o jurfdlco 

No dia 30 de abril, a juíza federal substituta do Amazonas, Fabíola Bemardi, determinou o 
cancelamento da expedição atendendo a uma aç:!o do Ministério Público FederaL No 
processo, al'!lumenta que os médicos trabalharam com ·comunidades consideradas Isoladas 
( . . )que se preferem, elas próprias, distandadas da dvilização•. Prossegue afirmando que 
·a Funasa já desenvolve um proorama de diagnóstico das doenças que vêm afetando as 
comunidades enfocadas• e que, em princípio, n:!o vê "necessidade iminente na formação de 
expediç:!o que, sem a coordenaç:!o daquele órgao - oficial · , proponha-se a realizar o exato 
mesmo trabalho". Também argumenta que fotografias dOS fndios foram publicadas na 
página da intemet da expedição, contrariando a vontade dos própriOS lndlgenas. 

•em primeiro lugar, nllo estávamos trabalhando com índios isolados, e a juiza parece 
desconhecer que a própria Coordenação da Funal responsável por esses grupos está 
chefiando os trabalhos. Eu, que estou na Funal há mais de 40 anos, me sinto pessoalmente 
ofendido e desrespeitado. Em segundo lugar, ouvimos dos índios que a Funasa não vem 
cumprindo seu papel, que lndustve teria comunicado a um grupo de maribos que estariam 
infectados e que morreriam, já que nada poderia ser feito. A Funasa tez uma coleta de 
sangue dos índios, mas até agora desconheço que tenha sido feito algum tipo de análise. 
Segundo me consta, os fundomlrios ainda aguardam a chegada de "kits" para fazer o 
procedimento•, rebate Possuelo, que receberá esta semana a medalha de ouro da Real 
Sociedade GeoQránca Britânica em reconhecimento por seu trabalho em "defesa dos direitos 
humanos e contribuição de conhecimento geográfico• 

Em nota, a direç:!o da Funasa {que se negou a falar com a reportagem da Agênda Carta 
Maior), afirma que, "no que diz respeito à situaçlo epidemiológica do Vale do Javari, a 
Fundaç:!o Nadonal de Saúde esclarece que realiza investigações epidemiológicas sobre a 
inddênd a de vários tipos de hepatite e outras doenças virais na região desde 1993. ( ... ) 
Em tunç:!o dos resultados dessas Investigações, foram desenvolvidas diversas etapas 
vaánais, priorizando-se esquemas de imunlzaçllo diferendados para na população indígena 
da região com o propósito de reduzir a vulnerabilidade a hepatites. ( •.• ) A,pesar de todos 
esses esforços, e de uma miss5o aérea e fluvial levada a efeito em setembro de 2003 nas 
aldeias localizadas no alto Javar1, médio Curuçá, alto Curuçá, médio Ituf, alto ltuf e alto 
ltaquaí para impedir a árculaç:!o do vírus da hepatite 'A' e Interromper a cadeia de 
transmissão da hepatite '8 ', um novo surto de óbitos por SAHA ocorreu em novembro 
daquele ano·, surto esse que teria ocorrido posteriormente à elaboração de um "Plano de 
Ações para Vigilância e Controle das Hepatites no Vale do Javari•. 

Segundo o fundonárlo da Funal, a Funasa foi contatada pela equipe da expedição ainda em 
Janeiro deste ano, e a partir daí foram feitas várias reuniões entre as partes para que o 
ól'!lão de saúde se inteirasse do projeto e oficializasse sua participação. "Estávamos em 
uma sltuaç:!o de emergência, principalmente em função do nível dos rios, e acabamos 
partindo sem a assinatura de um protocolo da Funasa autorizando os trabalhos (como é 
previsto por lei) . Havfamos mancado uma outra reunlllo com o superintendente da Funasa 
de Brasília no dia 9 de abril em Tabatin!lll, na qual compareceram índios, agentes e Ól'!lãos 
de saúde locais e representantes da Funasa de Tabatinga, mas ninguém de Brasília. 
Elaboramos um documento que mandamos para Brasília e acordamos que uma equipe da 
Funasa nos encontraria no barco. lsso não aconteceu, e fomos processados por danos 
físicos, morais, territoriais e exlstenáais", desabafa Brincas. 

A ver navios 

Sem o barco- laboratório e o atendimento prestado pela expedlç:!o, os índios do Vale do 
Javar1 ncaram a ver navios. Como último recurso, o Conselho Indfgena do Vale do Javali 
enviou nesta tença-feíra (4) um ofido à juíza Bemardi, reafirmando seu apolo ao projeto e a 

bttp:/lwww.amazonía.org.br/ooticiaslpónt.cfin?iwl07l ll 24/08104 
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concord§ncla e autorização da divulgação das Informações sobre a expedlçllo, lndulndo 
•rotos em que aparecem individual ou coletivamente membros de nossas comunidades 
Indígenas•. Em outro ofido, faz um apelo: • visitamos os equipamentos e podemos observar 
que esta equipe estA conseguindo levar para dentro da terra Indígena do Vale do Java ri 
aquilo que tanto sonhamos um dia, para nos dar uma resposta rápida e verdadeira deste 
mal que tanto nos preocupa. ( ..• ) Por isSO, que não seja Interrompida esta viagem•. 

Verena Glass 

Copyright C 2001 Amigos da Terra · Ama%6nia ~leira.- Todos os direitos 
resetw.clos. 

http://www.amazonia org.br/ooticiasfprinlcfin?id-1071 I I 24108104 
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Nota da Colab: A saúde indigena no Vale do Javari e as (in) decisões do 
poder público 

-~ 05/0SI2tiiOA 
- OOIAII• ~ção liu Orva~ lnd~do -- II<Wiolno 
l..ec:M MaMUJ; .. N4 ........ 

A demora, a falta de clareza e indecisão do governo federal em mostrar qual ~ de fato a politica 
que, depois de 15 meses de mandato, deve assumir para atender os problemas e as demandas 
históricas dos povos lndlgenas em todas as dlmenslles de sua vida (terra, saúde, e.ducaçlo, cultura 
e sustentabllidade), reflete-se ení todos os 8mbltos do poder públloo, a nível teórico, politico e 
operacional. 

t preocupante o nivel de desinformaçlo sobre a questllo Indígena predominante na sociedade e 
mais grave ainda nos drcutos do poder publico, nos diferentes poderes do Estado. O 
desconhecimento da realidade indígena e a lgnor3ncla às vezes proposital sobre os direitos 
indígenas tem gerado e reforçadO progressivamente no pais um dima antHndígena, e a adoçllo de 
medidas amblguas e at~ totalmente oontrarias aos direitos dos povos indígenas reconhecidos pela 
Constltulçlo Federal de 1988. Exemplo dessa natu reza foi a redução da Terra Indlgena Baú, do 
Povo Kalapó, no Estado do Pará decidida pelo atual Ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos, e a 
tentativa de reduzir a Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. 

Com relaçlo ao 'Cancelamento da Expedlç!o "Imagem do Javali", por decisl!o da juiza federal do 
Amawnas, Fablola Bernard!, decorrentes de Açlo Civil Pública movida pelo Ministério Público 
Federal, a Coordenaçlo das Organizaçlles lndlgenas da Amazônia Brasileira (Colab), entende oomo 
o Conselho Indígena do Vale do Javari (Cijava) que qualquer atividade que oontrlbua a garantir a 
oontinuidade histórica dos nossos povos, a melhor1a das suas condiÇÕes de vida, será sempre bem
vinda, desde que seja Implementada como o oonheclmento pr~o e consentimento dos índios. 

Lamentados que o destino dos povos Indígenas seja submetido a pleitos jurldicos, a 
dlesentendimentos de competência, quando que a melhor medida deveria ser adotar a perspectiva 
de somar esfortOS e construir parcerias que a facilitem atacar com urgência os graves problemas 
de sa6de que enfrentam os povos lndlgenas do Vale do Javali, caracterizados no Início do ano pelo 
Cljava como situação de Calamidade Pública. 
Em 16 de janeiro 2004 a organização indlgena denunciava: 

"Toda semana acontece a remoçlio via aérea e fluvial de pacientes das comunidades dos rios 
ltaooal, Javarl, ltul, Jaquirana e Curuçá, dos povos Kanamari, Matis, Mayuruna e Marubo. Se 
oontlnuar assim, calcula-se que em menos de 20 a,_ serl!o extintos os povos que habitam o Vale 
do Javarl, de uma população de aproximadamente 3 .500 pessoas.• 

A sltuaç!o é tio grave que a nota de denuncia do Cijava concluía alertando: 

"Por tudo Isso, o Civaja convoca o Ministério da Saude, a Funal, outros órgl!os governamentais, 
Inst ituições particulares, ONG's, Igrejas, Ex~rclto, Marinha, Prefeitura e outras entldadles para que 
se mobilizem urgentemente a fim de controlar a epidemia de hepatite que flagela e ameaça a vida 
dOs povos lndlgenas do Vale do lavar!, pois nlo podemos nos conformar apenas em assistir as 
mortes dos nossos parentes de braços cruzados". 

O Qjltva lembnlva ainda q·ue havia noticias sobre a exlstfncla de hepatite na área lndlgena dlesde 
1982, no entanto as autoridades oompetentes nlo tomaram, até hoje, as providências necessárias. 
O que esd sempre esperado?, Que morram mais índios? Queremos a extinçlo dos povos Indígena 
do Vale dO Java ri? 

http://www.amaz.ooia.org.brfnoôciaslprintcfm?id3 l 07186 14/S/2004 
• 
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Desta forma, se a Funasa é de fato o órgão responsável pela saúde dos povos lndigenas, confonne 
re<lOf'da a deolsllo judiolal, resta-nos aguardar que ela cumpra efetlvamente o seu papel, dando 
seguimento ao diagnostico da sltuaç3o da saúde Indígena no Vale do Javari, mas sobretudo à 
adoçllo de medidas emerg~nclas para conter a epidemia que ameaça a vida dos povos lndigenas 
daquela regiSo. Ou entlo se abrir a parceria que venham a somar esforços em favor da saúde e 
vida dos povos lndlgenas, porque como dizem os nossos parentes do Cijava, "nllio podemos nos 
conformar apenas em assistir as mortes dos nossos parentes de braços cruzados". 

Manaus, 5 de maio de 2004. 

Copyright C :ZOOl Am~ cbl Twn - Amaz&nia Brallileira.. - Todoe - direito. ,.....,lidos. 

http://www.amazonia.org.br/notieiulprint.cfm?id-1071&6 14/512004 
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Funasa é alvo de ação do Ministério Público - OS/06/2004 

t.oc:al': Srasflla • DF 
font•' Rlldi~,...s 
Llnk: hcrp://wv.•w ra<Jiobr.,.s.oov.cr 

Brasma - Desde Julho do ano passado, o Ministério Público Federal move uma açllo d vil pública 
contra a Fundaçllo Nacional de SaUde {Funasa}, baseada em uma denúncia do Conselho 
lndfgena do Vate. do Javari (Civttja). À ~poca, a entidade indígena redamava de sucesstvas 
mortes no vale e das Irregularidades no atendimento à população. O objetivo da açllo, de 
acordo com o procurador da República. Paulo Barata, ê compelir a Funasa a cumprir o seu papeJ: 
garantir o direito à saúde às comunidades do Javarl. 

A açllo resultou na elaboraçllo de um termo de ajustam ento de conduta {TAC}, assinado em 
agosto, no qual a A.masa se comprometia a executar uma série de atMdades. Entre elas a 
constrtJÇ.ao de postos de saúde indígena em loc.als mais próximos das aJdeJas. A reserva do Vale 
do Javart é a segunda maior do pais, tem a dimensao de I'Oftu9&1 e, até o momento, o único 
posto de saúde em funclonamento fica em Atalaia do Norte. A difioJidade de acesso à região é 
grande e as possibilklades de deslocamento reduzidas~ especialmente em certas êpocas do ano. 

O TAC substitui a ,)Ção e tem prazo de seis meses. Ou seja, está vencido desde fevereiro. Paulo 
Barata destaca que um dos pontos do acordo e~belece a oonstruçllo de 26 postos de saúde 
lndlgena. Alegando falta de recur'SO, a fundaç3o n~o construtu os postos. ..A Funasa recebe 
dotaçllo orçamentMa eSPeclfica da unlao p ara realizar este tipo de açllo. O que o Ministério 
?úbltco pode e deve ra:rer é levar este termo a Juízo novamente para Que, de uma forma ou de 
outra, a f unasa faça o que se comprometeu•, explica. 

Beth Begonha 
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lnfotmo na integra teor contido no MemoCircular n°011/CIVAJMl4 de :l0/0612004, recebido no 

escrit6rio da FPEVJ. 

"Diante das i'! certezas e descasos com que o Departamenlo de SaOde lndlgena da FUNASA vem 

demonstrando para com os povos indlgenas do Vale do Java ri, os povos ildlgenas das E mias 

Marubo, Mayoruna, MaUs, Kanamarl e Kullna, es1ào ocupando nesta data o Escritório da FUNASA 

de Atalaia do Norte, visando chamar alençAo das autoridades compelentes para a grave sltuaçao 

de saude em suas comunidades, sobretudo, o aumento do lndioe de óbitos causados por hepatite 

e a incidência da epidemia infecto-<><>ntagiosas como a Hepatite Delta." 

Jorge Oliveira Duarte-Coordenador Geral do C fi/AJA 
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Nota Técrlica - Açõos de Saajde realizadas pela Funasa no Vale do Javari 

Como é de conhe<:ímento pübilco, a s"uação de saude da população indlgetta do Vale do Javali exige atenção especml por parle do 
poder público. Dados sobre indícadores de morbi-mortalldad<> do Distrito Saníiãrio Especial Indígena. em parte alribul\leis à 

prevalência de hepatites virais e à Incidência de repetidos •urtos de Síndrome Febrillcléro Hemorráglça Aguda (SFIHA) na reglâo , 
fizeram com que a Funasa. além da assistêneta (Ottneira pu~$tada elaborasse um plano emergenc1al conjuntamente com a 
&ecretaria de vigílanela em saúde e outras instituíçõe$, visando controlar a situação, onde podemos citar entre as ações: 

1. Monitoramenlo dos casos conhecidos de hepatite B no sentido de tdentificar precocemente o apafecimento de QUalquer SI" toma 

que neçe$sfle da .nteNençao 
2. Realização de sorologia para hepatile durante o pré-natal, no sentido de identificar os easos positivos e adminislrar 
gamaglobulina nos recém-nascldos da$ gestantes HbsAg+; 
3. Ações educativas nas aldeias, com enfoque na cadela de lransmissão. visando identificar os oonlactantes e oferecer serviços 
adequados para melhorar o diagnóstico e lralamento da população; 
4. Oafiniçao da referência tanlo para reartzaçllo da sorolog;a quando necessário, como também para encaminhamento dos casos 

que necesshem de lnterveoç~o hospitalar. 

5. Oiagnósfico do estado vactnal, 

6. lmuni~ação para hepatite A e B. 

Para dar suporte a reatõzaçao das ações de saúde em ~rea havia uma programação no convênio com o Conselho lndlgena do Vale 
do Javari para cons1rução de sete pólos-base. como os mesmos nao foram construidos, ficou pacnrado a partir da assinatura de um 
Termo de Ajustamento de Conduto (T AC) junto ao Ministério Público Federal onde em uma de suas cláusulas. estabeleceu que a 

construção desses Pólos base seria executada pela Funasa. uma vez que tal aç8o nao havia sido feita pela eonvenlada. Pelo 
menos b't6 destes pólos (o do Alto ttut, Médio Java ri e Jaquirama) devem ser Inaugurados nas próxamas semanas, com a preVtSio 

de conclusAo de mais um até fim do mês. 

A Funa$a vem ressaltar, anda, que as ações dê saódé ancontram-.sc cobertas no momento com a presença de $ete profissionais 

de saúde em área, duas enfermeiras e sete auxiliares de enfermagem e que as ações de inunização com cobertura de todas as 
vacinas previstas no calendário do Ministério da SaUde. além das especiais ~ que pflra a poputaç!o indígena são de rotma ~ foram 
c::onclurdaS: em quatro pólos--base, restando o térmi"'o em mais três. 

A Fundação esclarece também que o diretor do Departamento de Saúde lndigena (Desaí). Atexandre Padiha, irá ao encontro dos 
lndlgenas nos próximos clias para discutir as providências a serem adotadas na regll!o. No entanto, tern rnanlido contato com os 
indlgenas desde quarta-feita passada. Além d1sto, o coordenador regional da Funasa no Amazonas. Osweldo Palhares, e um 
técnico do Desai estão no local em negociação direla com o& indfgenas. 

hl1p :!twww .ful'lt~l$~ .gov .brtsltefunasalnotlnot2004/not1 ~8.htm 
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Morre mais um índío no Vale do Java ri - 06/07/2004 

LoQfl Slasnfa + DF 
Fonte: cn · Centro de Trabalho lnd~lniata 
Linlr: http:,lfwww.:r~baftlOfna.çttrutt• .of~ n· 

Enquanto a R.INASA protela a negada~ com as lideranças Indígenas que ocupam sua sede 
regional de Atalaia do Norte (AM), mais um lndlo morreu na Terra lndlgena Vale do Javari. 
Organ!taçoes N&o Governamentats que atuam na reg~o denundam a sucess8o de mortes 
causadas por uma Síndrome Febril Ictero Hemorrágica Aguda e/ou Hepatite B e O que vitimou 
17 indígenas em 2003 e mais tl"ês apenas nos últJmos 15 dias. 

Em busca de soluções, desde 30 de j unho, cerca de 150 Indígenas ocupam a sede do Dlsttlto 
Sanitário Especial Indígena (DSEI), da R.INASA local. A manlfestaç3o é conseqOênda do pouco 
caso e da lnoperãncla com que vem sendo b'atada a questao da saúde lndfgena pela R.INASA no 
Vale do Javari. O presidente da R.IIIASA, Valdir Camardo, diz que só poderá comparecer na 
próxima quinta-feira (08/07). 

Enquanto Isso, o Ministério Público Federal - que foi tao rápido em suspender uma expediç!o de 
saúde patrodnada pela Kodak para atender os fndlos do Vale do Javart - na o toma nenhuma 
atJtude em relaçllo à sltuaçllo denunciada em dosslê elaborado pelo centro de Trabalho 
lnd igenista (CTI) - A Grave Situaçllo das Hepatites B e o no Javari. Há um mês, o OosSiê foi e 
enviado a todas as entidades reSPonsáveis pela saúde indígena, IncluSIVe o MPF, mas nenl'tuma 
providência foi tomada. 

Os índios afirmam que enquanto as l!Utor1dades n3o ouvirem suas propostas, nao debtarão a 
sede da FUNASA. Eles querem cobertu.a vadnal e redamam da falta de cumprimento dos 
prazos de vaclnaça-o. '"N<!o há planejamento. Aplicam a plimefnt dose da vacina, mas n3o 
retomam na época certa para a segunda dose. Agora eslamos vendo nosso povo morrer em 
eonseqGênc.ia dessa falta de compromisso .. , afirma Jorge Marubo, coordenador do ConselhO 
Indígena do Vale do Javan (CIVAJA). 

Se a sttuaçAo persistir, o ClVAlA calcula que em menos de 20 anos poderá ser ~xtinta uma 
população de aproximadamente 3.500 fncligenas, das etnias Kanamari, Kutina, Matis, Mayoruna 
e Marubo, que habftam o Vate do Javar1. 
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- Original Message -

From: OPAN Projeto Juruá 

To: o;>an 
Sent: Wednesday, July 07, 2004 11:24 AM 

Subject: em prol da saude indlgena - ASSINEM! 

Por Favor, ajudem os ta campanha &m prol dos povos indfgenas do h0 f1)é.Ste do Brasil. 

Manifestantes das etnias Ku lina, Kanamari e do Vak: do Javari estão ocupando os 

escritórios da FUNASA em Eirunepé e Atalaia do Norte o precisam de sua ajuda pa111 

pmssionar a FUNASA a tornar uma atitude. 
Assin em, divulguom e repassem a-s ta CARTA ao endereço abaixo. 

crislina .santana@~nasa.gov.br 

ESQUECIDOS NO NOROESTE DO PAIS - CAMPANHA EM PROL DA SAÚDE INDÍGENA 

Sr. VALDIR BEZERRA. PresicHnle da FUNASA 

NOs. cidadaos b~asüekos. estamos Indignados com o descaso da FUNASA com a saude dos povos 

indlgenas do no(oeste do pars. 

Circula na rnldia a not1cia de inoperancla dos convêntos feitos pela FUNASA &erceirizando a 
responsabiidade pela saúde indigena. Estas atitudes eslão causando MORTES no Vale do Javari 

e na região do médio Juruã. no sudoeste do Amazonas. 

Índios do Vale do Javari ocupam sede de FUNASA em Atalaia do Norte, no Amazonas. e suas 

comunidades eslão em estado d& calamidade pública" 

"Índios Kulina e Kanamart ocupam escritório da FUNASA em Eirunepé - AM, enquaniO crianças 

morrem n-as aldeias" 

"Escândalo na UN~ACRE: FUNASA descuida da saóde, teroeíriza e responsabi iza os lndios por 

seus erros" 

"UN~ TEFI:'; convoca reunião extraordinária para exigir posiçllo do Presidente da FUNASA' 

Sr. Valdir. a siluaçllo õ de calamidade pública e- aguardam uma atitude sua para 

solucioná-la . Os índigenas estiio ocupando os escrilórios da FUNASA e suas aldeias estão 

abandonadas pelas equipes de a.~ad& contratadas pela Fundaçllo da qual o Sr. é Presidente. 

Assinado, 
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Indígenas desocupam sede da Funasa em Atalaia do Norte (AM) -
13/07/2004 

Local: Slo P.aulo ~ SP 
Fonw: Amttont,,C»'g.br 
Un.k: ttttp~/iWYM,ttnuc.nla Ot\l.t.' 

Em reunlao com d/retJX da FunaSlJ, fndfgenas expuseram proble~s relativos A assfstéJ1Cia 
médica na "'gtao do Wfe do Javart e firmaram acordo com a funda<;!Jo. 

o grupo de in<Jios que havia ocupado a sede da Fundaçl!o NaCional da Saúde (F\onasa) em 
Atalaia do Norte deixou o local após uma negOCiaçl!o com o dlretor de Saúde indígena da 
tund~ç!o, Alexandre Padllha, reaJI"ladEI nos dias 08 ~ 09 de:st~ mês. 

As partes ftrmaram um Termo de Acordo, conjugando os interesses estabaleddos na Jlsta de 
refvind!cações l ncHgenas e no plano emergencial elaborado pela Funasa. 

Foi definida e 1nstataçao de uma comiss!o delibera tiv&, responsável peJa organização dos 
serviços de saúde do DSEl, em caráter prov;s6ri0, neste momento em que chega ao fim o 
convénio com o Civajll (ConseJho Indígena do Vale do Jav&ri). Tarnb~m fOfam acertadas 
reforma e melhorias na estrutura da casa de Saúde Indígena de Atalaia do Norte, além da 
llberaçl!o dos """rsos da última parcela do convênio do O vala com a Funasa. O convênio com 
o Clvaja n8io será m~s renovado, uma vez que a Funasa está Implantando um novo modelo de 
s~úde indígena, ~$$Um indo as funções prtnclpals da assistência médica. 

Mesmo após o acordo com a direç&o da Fvnasa, os lndlos estllo Insatisfeitos. A reglllo enfrenta 
um surto de hepatite e diversas mortes ocorreram, pr1ndpalmente no ano passado. Jorge 
Oliveint, 27, coorctenedor do Civajll, ttfhmou que "'as rideranças nas atdelas estão muito 
revoltadas com tudo Isso, querendo descer para ver o que está acontecendo. Nós estamos 
sorrendo pressao destas lideranÇas, estamos numa Situaç3o multo dlficll. • 

1>s reclamações especificas dos índios dizem respeito ao corte no fornecimento de luz e à falta ele 
comida na casa de Saúde lndigena de Atal aia do Norte; à !alta de trasporte para pacientes 
lndlgenas que tiveram alta e preciSam voltar às suas aldeias e ao fato da chel'e do Distrito 
Sanitário Especlalln<lígena nao ter Sldo afastada do posto, conforme a exigência Feit8 ao diretor 
da Funasa pelos índios. Segundo Oliveira, o diretor havia concordado com esta exigência. 

Segundo a chefe do DiStrito Sanitário Especlal in<llgena do Vale do Javari, Oeide Ana Brotas, "na 
Casa de Saúde Indígena há luz, temos água e temos comida . .. Segundo Brotas, "sempre tem 
transporte, só foJ fnterrompk.lo durante a invâs3o'., Quanto â sua saída da chefia do dlstnto eJa 
afirmou : '"Quem vai ded<llr ISSO~ os meus super1ores, n.ao tenho nada a dedarar sobre Isso." 

Maurício AraÚjo 
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Nota técnica- Saída para a situação de saúde do Vale do Javari. 
Nota téc1úca lançada pela Funasa. Acessado no site 
www.funasa.gov.br dia 15/07/2004. 



.. 

15/t:!1111»4 

Nota Técnica. Salda P""' a situaçllo de saúde do Vale do Ja•arl 

Após dois doas de negociação com a participação das ndaranças ihdfgena.s, proliosionals de saúde e convenlada loçal, na sede do 
Dsel do Vale do Java ri, em Ala faia do Norte (Amazonas), construiu-se um plano de emerg6nCia que dará novo impulso para a 
assistência ê saúde dos povos indlgenas da regíao. 

A sl1uaçao da saOde no Va.le do Ja .. rl preocupa aslnstinJiçOas de saúde envolvidas e as lideranças indlgenas locais, em tmção 

do•lnd!cadores de saúde, das dificuldades geógrãfioao para lbcaç5o de profissionais e d.o acesso aoa sen.lços de s~ú!le para e 
população indfgena. A existcncia endémica de vrrus da hepatite B e O, identifiCada na década de 90. agravada coln um aumento na 
dcte.;çao de casos e óbitos no ano de 2003 (com i1tensidade maior no lado Peruano da fronteira}, cha;,..a ainda mais a atenção de 
tOdos. 

O Plano do Emergência busca: viabiliza~ as ações do Plano de Controle da Hepatite Virai, elaborado conjunramenle pelo 
OesaUFuna.., e a SVS/Ministério da Saúde, iniciado em 2004; gan~nlir uma assistência 11 saúde de melhor qualidade aos povos . 
locais. envolvendo a alenção primaria integral no interior da aldeia 9 o melhor acesso aos serviços de referência; permitir o 
andamento das açõe• detenni1adas pejo Termo de Ajuste e Conduta lirmado entre a Funasa e o Minlaterlo Público em 2003; e, 
compromelef a Secretaria Mun~~al de Saode de Atalaia do Norte, que r,ecebe meosalmeote o lncentiiiÓ para asslstência à saúde 
dos povos indlgenas do Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual <lo Saúde do Amazonas, que é a respons~vel pel~ co<>rdenaÇão 
e planejamenlo das açlles de controle de endemlas no estado e Unidades de Saüde do Exército, que fioom próximas~ regillo. 

O Plano será continunme'nie avaJiodo por ume comlss&o que envofve a Funasa e ridemnças i'ld(gen.es, prevendo a continuidade 
das açoes regulares de assistênclil à saüde aos povos locais. O Oesal e a Coordenaçllo Regional da Funasa no Amazonas 
lndÍcarão técnicos responsáveis petas .ações de saúde do Dsei do ~af!l do Java~, com plenos pode~& í)ara oonduzi~aa. 
As negociaçõe.s Corr) a Secretaria Estadual éfe Salide do Amaz.onas: a Prefuitura Mun~ipal de .O,talaia do Norte (AM), o Laborató~o 
de Referência do Amazonas. (Lacem} e o Comando, do Exêre~o em.'J)abatinga foram realltadas nos dla~ 12 e 13 de julho, com a 
pre-s.ença do diretor do Oes:ai, Alexandre Pa-diha, e repre$entantes da Cote·AM. • 

O Plano o<>nsisté em : 

- Manutençllo da Equipe Mullldisciptfnar de SaOde em lvea 
· Continuidade da.s açó~ de'Pfi!Vençiío e controlo da hepatite· 
• Reforma e adequação dós meios de tr~nsporte ftuvlais para as equipes de saOde 

• Antecipaçao do envio de geladeiras com p{acas $alar parp imunobioklglCO$ após análise da construção dos novos pólos base de 
saúde · tJ 

; Mutwll.o de Conscientizaç!o A!iibienial e. "!anejo de resl~os sólidos na Casa de Saade 'do lndlo (CasaQ de Atalaia' 
-R~. forma da Casal ·· • 

• Realizaçao de Inventário Patrínonial de r>têdios e equlpam<:QIOS.em dõinlnlo.da ONG custeados pelo oonvênio com a Funasa 
• Reposição d~ equipamentos radiot'Oníoos para aldeias ' C. .. 
·Aplicar os rec,;mos dÓM..;i$tério repa.ssa.dos P8"' e.PrefeiWra de Atalaia na$ açoes de saúde lndlgenas 
• ViabDfzar a pruença de profissionais de saOde dO ExércKo juntamente com as Equipes de SaOde.Loca!, por um perlodo m'lnino de 
90 dias. Já acertada a prQ8opça de médicos, enfurmeiroa •. odontólogos, bioquinito &au,Xiiares de enfe<ma,gem do Exé,rcito 
• Prosseguimento no Capoçitaç!o do Agentes indlgenas-.de Saúde (AIS) e Capadação dos Conselheiros '·· 
• Avalla_çao e capac~ação dos Mlcfoscoplstas de Malária · ' · 



- RepaSSce permanento das informações epiden)iojógicas para a Secrelarla Munic"al e EsladUal de Saúde em reunillo conjunta em 
Atalaia. 

Após reontao de representantes do Oesal com dlrlgen~ ~o Lacem Amazonas, a Funasa obteve os resultados sorológlcos para os 
matcaderasde hepatite vnl da 243 amostras colhidas em aç6es de sajlde coordenadas pela Funasa. Bas s"rão imediatamente 
analisadas para a egtratégia das ações continuadas de assistência, de avaliaç!o das atividades de imuni~aç!o realizadas e de 
aconselhamenlo te;apêutiço da populaçlio local. 

A paltir de agosto, o Osel do Vale do Javart passará a funcionar sob as novas dlretrrzes do Novo Modelo de Gestão, estabeleçjdo 
pela Portlria 70, do Ministério da Saúde, da janero de 2004. Nasse, as parcei:as conveniadas assumem ações complementares de 
saúde, cabendo e Fu0asa a geslào des serviços, com fortalecinento <19s mecanismos de parceria e controle social. Dada a poslllra 
da Funasa, contrária a renovaçlio ou prormgaçllo do aluai convênio com o Ci'taja, em f\Jnçêo do irregularidades dqteetadas em 
eonvê'nio anterior, foi acordado que as Gderanças terão até o dia 15 de julho para epresonlar uma altematlva de parca~~ local. Até 
lá, as equipes de saúde contratadas serão manlkfas em área, apressando-se os tràmles de prestaçêo di.· contas da a1UaJ 
conveniada para permitir a liberaçlio da última parcela do aluai convênio. Para tal, dois técnicos do Departamento de Planejamento 
e Oasenvo!VImenlo ln&lftuclonal da Funesa foram envtadqs à regiao para colaborar na reallzaçao da preslaçllo de-conlas. 

Fonte: http11Www.lunasa,gov.br/s<lelunasah10tinOt20041not167 i•~n 



Documento 14 

Índios do Vale do Javari (AM) pedem socorro. Campanha 
lançada no dia l3/0812004 pelo Centro de Trabalho lndigenista -
CTI, para chamar a atenção da comitiva da ONU. 



Í ndios do Vale d o Javari (AM) pedem socorro - 13/08/2004 

Local: Slo PJu~o- SP 
fortt~ tSA· Instituto Sodoamblental 
Llnk: fJUp;/t\ ·a>M.SOOOamtHenta'i.oro/ 'o'l'ebsile'tM t X.Cfr'!' 

o Centro de TrabalhO IMJgenJsca (CTJ) ln/clou hOJe {13/8) um movimento para alertar a 
com/1:/lla da ONU que es!<lr6 no Brasil no próximo dia 17 e chamar • atenç!o da soCiedade p8r8 
a grave s/tuaç6o de saúde dos índios Marubo, Mayoruna, Kanamart, Kulina e Matis, infectados 
por hepatites 8 e O, e sem ass;sténda médica. 

o modi!Jo d~ ca!UI ciiJborodo pelo CT1 segui! abtJi>to e dttve ser !!tWiada por orgcmlzaçõcs 
naclonafs e Internacionais ao relator nacional para o Olrelto Humano ao Meio Ambiente, Jean 
Pierre Leroy ( toln reúi·fase.oro.b' ), para que ete encaminhe à comitiVa da ONU, em defesa da 
Integridade dos povos que habitam no Javarl, no Amazonas. 

(CIDADE/PAIS), 11 de agosto de 2004 

Ao senhor Jean-Pierre Lerov 

Assunto : A Grave Situaçao das Hepatites B e o no Vale do Javar1 

Em funçao da presença da comotlva da ONU no Brasil, dia 17 de agosto, nós, da (NOME OA 
ORGANIZAÇÃO), gostarlarnos de dlamar especial atençao para a grave sltuaçllo da saúde na 
Terra t ndrgen& vale do Javarf (Amazônia - Brasil}. SOmente nos útUmos três anos foram 
confirmados 22 óbitos por hepatites B e o e/ou Síndrome Febril lctero Hemorraglca Aguda, 
sendo 17 desses casos apénas em 2003 e dois em 2004. A Sindrome têm vitlmando adultos e 
crianças dos povos Marubo, Mayoruna, Kanamari, Kullna e Mat ls. 

Ola 08 de junho de 2004, o centro de Trabalho IMIQenista (CTI) encaminhou e protocolou o 
oosslê elabe<ado pela 1nsmu1çao - A Grave Sltua<;ao das Hepatites B e o no Javar1 - ao Ouvidor 
do Mlnfstérfo da saúde, ao Presidente da FUNAI e ao secretário Espedal dos Olreltos Humanos 
do Ministério da Justiça e a Sexta Câmara do Ministério PÕbllco Federal e Organiza<;ao Mundial 
de Saúde (OMS) . tnfellzmente esses órgãos ainda nao se pronundatam. 

Em julho passado, cerca de: 150 indígenas ocuparam a sede da Fundaçao Nacional de Saüde 
(Funasa), em Atalaia do Norte (AM), em protesto à morosidade e ao descaso com que vem 
sendo tratada a questao. Na mesma época, o CTI anunciava à Imprensa brasileira o estado de 
~lamidade vivendado por esses povos. Jornais Impressos, rádios e Sites de web noticiaram o 
fato. Mas, até hoje, nenhuma providência efetiva foi tomada. 

Neste momento, sequer sabem -se quantos fndios estão Infectados pela Síndrome. A Funa.sa 
continua abMdonada e as únicas justificativas deste 6rg3o ~ de que não há recursos, falta 
combust1vel a~ para seus técnicos se deslocarem para a apl/caça o das vaCinas. 

Entendemos, portanto, que é de extrema relevanda que a Comitiva da ONU tome conhecimento 
dessa realidade. 

Ate.nciosamentef 

(ASSINATURA 00 RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO) 
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A Saúde Indígena no Vale do Javari e a Funasa. Infom1e n° 002 
lançado pelo Conselho lndigena do Vale do Javari - CIVAJA no 
dia 20/08/04. 



Conwlllo lnlliJ,."e-u 00 Valr do J.mui 

Informe n' 002 

~ Saúde lndíuna .!!.2 Y!k !!.2lna!:i.C! FUNASA 

Diante da situação de saúde por que passam as populações indígenas do Vale do Javarí, 
ameaçadas por uma epidemia de hepatite B, hepatite O, tuberculose, malária viváx e fàlciparum, o Conselho 
lndlgena do Vale do Javari-CJV AJI\, vem por meio deste solicitar que as autoridades competentes interfiram 
na situaçilo de total descaso para com os povos indigenu da região. 

Sabe-se que a situaçilo de saúde das populações indlgeoas do Vale do Javarl exige uma 
especial atenção, por pane dos governantes e principalmeme pelos gestores responsiveis pela saúde das 
populações Indígenas. 

Desde 2001 a Fundação Nacional de Saúde· FUNASA tem o conhecimento laboratorial do 
surto epidêmico de hepatite B e Delta que acomete os povos indígenas no Vale do Javari, entretanto, 
nenhuma medida concreta vem sendo feita para solucionar o problema. Devido a esse descaso. no dia 30 de 
junho do corrente ano cerca de 150 indlgenas das etnias marubo, mayoruna, matls, kanamarí e kulina 
fizeram uma grande mobilização, ocupando a sede da FUNASA em Atalaia do None.AM, com o objetivo 
de chamar atenção da liOCiedade para o estado de total abandono no interior da Terra lndlgena do Vale do 
Javarí Na oportunidade o Chefe do Deparumento de Saúde lodi.gena esteve na cidade de Atalaia do Korte c 
assumiu o compromisso de executar um Plano cmergencial de saúde que pudesse minimizar a situaç!o 
Desde cotão a FUNASA vem divulgando pelos meios de comunicação que já vêm sendo ex.CQJtadas ações 
de saúde nas comunidades indígenas do Vale do Javarí com o objetivo de solucionar o problema, apoiada 
pelo Exército e Força Aérea. Enfatiza-se, entretanto, que nenhuma dessas açôes vem sendo executadas e 
muito menos o Tenno de Acordo assumido entre o Chefe do DESAJ (Dr. Alexandre Padilbn) e as lideranças 
indlgenas, por meio de sua organizaçlo representativa que é o CIV AJA Merece destacar que a 
programação da ex.CQJçlo das ações de saude no Vale do Javarí ji vem sendo discutida desde o ano de 2003 
e até o momento. aprox.illllllldo-se do final do ano de 2004, a FUNASA ainda oio está preparada para 
executar as ações de saúde no imbito do Vale do Javari, que é considCOlda a tcn:eira maior terra indígena do 
Brasil com 8.544.448 becta.res, habitada por cinco etnias diferentes, denlre as quais os recérn-conta~1ados 
korubo, além de existirem várias outras tribos consideradas isoladas. 

A pesar de toda essa situação, o que se pode apresentar, atualmente, é que todos os barcos da 
FUNASA estão sem condições mecânicas para serem utilizados nas ac;ões, não existe nenhuma chefia que 
tenha poderes para resolver esses problemas no imbito da sede da FUNASA em Atalaia do Norte, não há 
medicamentos para o tratamento dos indígenas que se encontram na CASAJ local e muito menos nas aldeias. 
A vacinação que lrisa imunizar os indígenas oontn a hepatite B vem sendo executada de forma mlnima e 
não na forma de cobertura de toda a área indlgcm. Nenhum atendimento básico de saúde vem sendo 
executado nas comunidades indígenas a não ser remoções emergenciais que vero sendo executadas c~m os 
próprios equipamentos do CJV AJA, pois caso contrário os pacientes padeceriam em suas aldeias. Duas 
crianças (uma na aldeia Vida Nova e outra na aldeia 31) chegaram a falecer em suas aldeia por fàlta de 
remoçlo. 

Enfal.i7.a·se que entre 40"/o a 70% dos indígenas do Vale do Javari tenham, ou já tiveram, 
algum tipo de hepatite, o que leva os especialistaS a aerem que se nio tomadas ás delridas providencias, 
dentro de 20 anos essas populações poderJo ser dizimadas. 

Atalaia do Nort.e·Al'•f, 20 de agosto de 2004. 

A Coordenação do CJVAJA 
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Saúde Indígena do Vale do Javari. Informe n° 007 lançado pelo 
Conselho Indígena do Vale do Javari - ClV AJA no dia 22/l l/04. 



Conselho Indígena do Vale do Javari 

Informe n• 007 

Saúde Indígena~ vale do Javari 

Apesar dos incessantes protestos dos Povos Indígenas do Vale do Javarí, para que 

seja normalizada ãs ações de saúde em suas comunidades, a Ftxldaçao Nacional de 

Saúde - FUNASA ainda nao conseguiu minimizar a situação caótica a que se chegou o 

atendimento de saúde indígena na região do Vale do Javarl. 

O que se pode presenciar, atualmente, é que o Distrito Sanitário Especial Indígena em 

Atalaia do Norte-AM não tem as mínimas condições para implementar o tao divulgado 

"Plano Emergencial de Saúde" e muito menos o c:unprimento do "Termo de Ajuste de 

Conduta". fonnalizado entre a FUNASA e o Ministério Público Federal. Com isso, a 

tendência é que a situação do Vale do javarl se torne ainda pior, pois as estruturas que 

já deveriam estar preparadas para a implementaçêo das atívidades, tais como: barcos, 

recursos humanos, postos de saúde, Casa do Índio etc .. , ainda não foram adequadas a 

realidade, enquanto que as comunidades vêm sendo relegadas à própria sorte. Para se 

ter urna idéia dessa realidade, o DSEVJavari nao tem nenhuma embarcação disponível 

para executar ramoçOes e quando estas sao requisitadas para o atendimento de 

pacientes em estado grave nas aldeias o pàlíco torna conta da equipe que se encontra 

na sede da FUNASA, pois se vêem impossibírrtados de socorrer os pacientes. O caso 

mais recente e que demonstra o descaso para com os povos indígenas é a morte de 

uma criança da etnia kanamarí que apresentava estado grave de infecção e depois de 

toda mobilização para ser removida, chegou a falecEif na cidade de Tabatinga-AM, pois 

nao foi retirada imediatamente da á.rea para serem efetuados os primeiros socorros. 

No dia 22 de novembro do corrente ano, foi requisitadas mais duas remoções, sendo 

uma na aldeia Massapê (etnia kanamari) a outra na Aldeia Vida Nova (etnia marubo} e 

mais urna vez a história era mesma: não existiam barcos disponíveis, não lima 

gasolina para executar a missão, apesar da urgência solicitada das aldeias em que se 

encontravam os respectivos pacientes. Mais uma vez coube aos auxiliares de 

enfermagem buscar desesperadamente ajuda, os quais não sabiam nem a quem 

recorrer. pois não havia nenhuma chefia presente neste DSEI e tão pouco a gerente 

técnica para tomarem as devidas providências imediatas. 



A FUNASA chegou a oficializar para os parentes de uma paciente marubo, (Marilim 

Merubo), de Aldeia Vide Nove, que e me~me linha 3ido removida pere S!o Pauto, 

devido ao tratamento de cancer, dias depois, quando lideranças indlgenas visitavam a 

Casa do Índio em Manaus a mesma paciente se encontrava no local e o seu estado de 

saúde estava ainda pior, pois estava deprimida e disse que preferia morrer em sua 

aldeia. 

Não bastasse a situação acima relatada, os poucos profissionais que ainda se 

encontram atuantes no OSEI..Javari estão a quatro meses sem receber seus 

honorários, gerando um desconforto dos mesmos perante a sociedade local. 

Outrossim, a FUNASA chegou a oficializou para as lideranças indigenas que seria de 

responsabilidade da mesma, efetuar o pagamento destes profissionais atê que fosse 

firmado um novo convênio, sobretudo, devido às condições emergenciais e as 

carências de técnicos na regiâo. Entretanto, o que se ouve (no âmbito da FUNASA) é 

que ·o problema está sendo resolvido", mas até quando? Será que vai ser precaso sair 

todos os té<:nicos de área, numa situação que beira o massaae premeditado nas 

aldeias? Para os teóricos diretores da FUNASA "tampar o sol com a peneira• é a 

solução. Até quando as autoridades competentes deste país irâo perceber que a 

Situação dos povos índigenas do vale do Javarl poderá se tornar em um problema de 

•calamidade Pública" se tornarem as devidas providências ou atitudes concretas sem 

que subestimem as reais necessidades dos povos inc:ligenas? Será que é preciso 

morrer mais índio para que o problema seja visto oorno realmente é? 

Preocupados com o falecimento de uma criança da aldeia Massapé, sobretudo o 

aumento do número de pacientes precisando de remoçOes nas aldeias do alto ltaquai, 

as lideranças da etnia kanamarl procuraram o CIVAJA com o intuito de se lnterarem 

sobre a situação, pois até entao não vem sendo executada nenhuma atividade conaeta 

e muitas menos uma preocupação para normalização do atendimento bàsico de saúde 

em suas aldeias. Mas o que poderia ser dito a essas lideranças? A verdade é que não 

vem sendo feito nada, com exceçOO das atividades insignificantes e os informes virtuais 

da FUNASA que divulgam: •as lideranças indígenas do Vale do Javarl estão otimistas 

com as providências que estão sendo tomadas .. .' 

Atalaia do Norte-AM, 23 de novembro de 2004. 

A Coordenaça<> do CIVAJA 

·---------~ 
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A desnutrição no Vale do Javari já é considerada crítica. 
Informe no O I I lançado pelo Conselho Indígena do Vale do Javari 
- CTV AJA no dia 15/03/05. 
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Conselho lndígeoa Vale do Javart 

Informe n• 011 

A clesnutric ilo !!2 Vale do Javarl .i! é considerada critica 

Enquanto FUNASA vem promovendo as suas ' discussões para a implantação de uma 

nova política de saúde indígena' e maquiando a verdadeira realidade das aldeias nos 

mais diversos rincões deste pais, os povos indígenas do Vale do Javari vêm informar 

que nas aldeias localizadas no rio ltaquai, etnia kanamari, a situação vem se 

transformando dramática para as crianças recém-nascidas que vêm sofrendo de 

desnutrição. Para se ter uma idéia dessa dura realidade, somente no mês de novembro 

de 2004, dentro de quinze dias nove crianças chegaram a óbito nas aldeias do alto rio 

ltaquai e a situação vem persistindo gradativamente, apesar de ter uma equipe do 

DSEI/Javarí tentando, dentro de uma série de limitações, minimizar o problema. As 

equipes vêm aluando desprovidas de medicamentos e com as mínimas condições 

operacionais, pois o DSEI/Javarí não tem recursos e muito menos equipamentos 

necessários para a execução das atividades de atendimento e logística. Vale ressaltar 

que desde o ano passado a Coordenação do CIVAJA vem denunciando para as 

autoridades competentes e ao Ministério Público Federal sobre estes descasos e a 

situação ainda é a mesma: os barcos que foram adquiridos a mais de 1 ano para 

fazerem o atendimento nas calhas dos rios ltui, ltaquaí Curuçá e Jaquirana continuam 

parados desde que chegaram no cais de Atalaia do Norte; falta medicamentos nas 

fannâcias das aldeias e na casa do lndio; os agentes Indígenas de Saúde que 

deveriam estar capacitados para fazer o atendimento nas aldeias continuam sem a 

devida capacitação; os equipamentos odontológicos que precisavam de pequenos 

consertos ainda não foram ajeitados; os novos equipes que foram solicitados 

pessoalmente para o Sr. Alexandre Padilha (Oiretor do DESAI) já foram até esquecidos 

pela COREIAM; O DSEI/Javari continua sendo mantido por ·suprimentos de fundos•, o 

que não supre as mínimas condições de ação. 

Enquanto isso a FUNASA vem dívulgando pelos meios de comunicação que a situação 

do Vale do Javari •apresenta resultados positivos .. .', uma atitude irresponsável e típica 

de quem não tem o menor compromisso de resolver a situação do atendimento de 

saúde nas aldeias indígenas. 

Rua Cunha Gomes r.r• 123- C ermo, CEP: 69.6~000 Alal•ja do Nor1e-AM 
Tt'l.: (097) 41 7-1128, E-mail: dvaja-'!ilbni.<M>.hr 

L..---------~---------·----- '. ----··--- -



Conselho lndigena Vale do J avar1 

Não por acaso em junho de 2004 houve li'TIB grande mobilização dos indfgenas do 

Vale do Javari, revoltados com os descasos e atitudes irresponsáveis da FUNASA e a 

total inércia do atendimento de saúde em suas comunidades. Na oportunidade 

estiveram presentes um Procurador Federal, o atual Diretor de Saúde lndlgena da 

FUNASA, o ex-Coordenador da Coordenação Regional da FUNASA no Amazonas e 

representantes do Hospital de Guarnição de Tabatinga, os quais OU111r81Tl e 

presenciaram pessoalmente as péssimas condições da Casa do Índio, assim como o 

atendimento inexistente em todas as comunidades indígenas do Vale do Javari. Nessa 

oportunidade, como é de praxe, foram formalizadas uma série ele medidas que seriam 

tomadas para solucionar os problemas e até mesmo um Termo de Acordo junto às 

lideranças indígenas, por meio de sua organizaçao representativa O resultado de tudo 

isso foi o que já era de se esperar. a FUNASA simplesmente não cumpriu com os seus 

compromissos e ainda não conseguiu sequer fazer o que tanto foi solicitado pelos 

indígenas, que era a normalizaçAo das açOes de saúde em suas aldeias. 

• As instâncias Administrativas da FUNASA continuam sendo coordenadas por 

funcionários sem o menor perfil na área de saúde, muitas vezes indicados por 

pura politicagem partidária; 

• Não foi criada a Comisslio Deliberativa, constante no referido Termo de Acordo; 

• Devido à ausêncía de atendimento básico nas aldeias os pacientes vérn 

procurando a Casa do lndio de Atalaia do Norte que está lotada e sem espaço 

para receber novos pacientes, e ainda com previsão de receber as crianças 

desnutridas, que estão relacionadas no quacto abaixo; 

• Os dirigentes do Departamento de Saúde Indígena enviam técnicos para 

solucionar os problemas no DSEI/Javarí, mas ao invés de adicionarem esforços 

para ajudar, priorizam a difamação da organização indígena e suas lideranças 

(como aconteceu na última reunião do conselho distrital, realizada na aldeia 

Maronal, entre 25101 a 02102 deste ano. onde a técnica Renata Camargo 

responsabilizou o C IV AJA pela situaçAo da saúde no Vale do Javari) 

• As providências aluais (no âmbito da FUNASA) silo as mais incertas passiveis, 

com uma perspectiva de municipalizaçao da saúde indlgena. E se estas 

Ru.1 Cunha Comes n• 123- C~h'O. CEP: 69.6~ Atalaia do Nont-AM 
Ttl.: (097) 417-1123. E-mail: ti' •i• 'ilbol.com.br 



Con• etho Indígena Vale do Javali 

perspectivas se concretizarem as ações de saúde Indígena em Atalaia do Norte 

serão gerenciada por um prefeito segundo o qual 'indio Bom é indio Morto•. 

• Ressalta-se, no entanto, que independentemente desse contexto, no interior da 

Terra Indígena do Vale do Javarf há dezenas de pacientes infectados pela 

hepatite e que não vêm tendo o menor acompanhamento médico devido. 

Tivemos a triste notícia que ontem mesmo, em Manaus, morreu de hepatite 

DELTA (Sindrorne Febril ictero Hemorrágica Aguda) Oarcy Mayoruna, de apenas 

2 2 anos, morador da aldeia 31 . A hepatite DELTA é um tipo fulminante que 

causa hemorragia e morte em poucos dias de contaminação. 

• Os casos de malária vêm se tonnando em uma epidemia em quase todas as 

aldeias. 

• Os atendimentos de saúde vêm sendo feitos de maneira emergencial 

• Os atendimentos odontológicos que eram os mais aceitáveis estão parados por 

falta de equipamentos e medicamentos 

• As equipes estão ociosas na cidade por que não têm condições de executarem 

as suas atividades operacionais, além da grave situação de desnutrição nas 

aldeias do rio ltaqual e que a FUNASA insiste em declarar que •estão bem .. ." 

A verdade é que a FUNASA não vem demonstrando o menor compromisso e vontade 

para soluoonar os problemas do atendimento de saúde no Vale do Javari e quando é 

pressionada a apresentar as suas ações, tem de mentir a respeito de suas 

irresponsabilidades, em que a vida de um indlgena não faz menor importância, pois o 

que interessa é a boa imagem da lnstítuição perante a sociedade brasileira. 

No dia 08.03.2005, em comunicação com as equipes do DSEUJavari que se encontram 

na aldeia Massapé (alto rio ltaquai), informaram a Coordenação do CIVAJA que a 

situação dos kanamari ainda persiste e relacionaram os nomes das crianças que se 

encontram em precárias condições de saúde. 

N" 

01 
02 
03 

Nome Data de Peso Centímetro Aldeia 
Na se. 

Kamaion Kanamarí 08105102 10 ko 104cm Arara 
Gilmar Kanamarí 02103102 13 ko 91 cm Arara 
lris Kanamarí 07106103 08 ko 75 cm Arara 

Rua Cunltn Gomes n' 123- <.'entro, CEI': 69.650-000 Atai••• do No•·te-AM 
Tet : (097) 41 7-1128, E-mail : civaj ar.ilbQI.CoJlbbl' 

sexo 

M 
M 
F 



04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 
11 

15 

16 

17 

18 

19 

Conselho Indígena Vale do J3varí 

Agnaldo Kanamari 11/04104 08kg 74cm 
I "'"~~~· M 

Jose Kapatin Kanamari 19/06/03 09kg 75cm [ K;•~a~ o M 

Adriana Kanamarr 17110104 04kg 70cm I ,., F 

Pedro Aninha Kanamari 05108103 05 kg 70cm I K,·-6~' M 

David Kanamari 01/01/00 09kg 79cm I W'oo~a~o M 

Evandro R. Kanamarí 10110103 08kg 76cm 
I " · 

M 

I Diana 07ka >cm I Arara F 

·e 10 ka • cm ~rara F 

~ ka I cm ~rara 1.1 
ka >cm ~rara 

~ Mara ~ 07 ka I cm ~rara 

I K; ' '""'"'"" 03/02104 05kg 73cm M 

Dulce Kanamary 05/03104 06 kg 59 cm ~':' <>r.' F 

Francisco Kanamary 02107101 13 kg 81cm lijdld.,., M 

Eliane Kanamary 10109/01 13 kg 85cm ~a' "l"' F 

I I )I 12kg l 96 cm M 

Atalaia do Norte-AM, 15 de março de 2005. 

A Coordenaç:lo do CJVAJA 

R un Cunb<t Gomes n• 123 - Centro, CEP: 69.6~G-OOO Atafnia do Norte-MI 
T~L: (0971 417-1128, E-mail: tiv•i•'n1bol.conLb•· 
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Segundo Funasa, casos de hepatite preocupam mais. Nota 
lançada no sitc do JornaJ "A Folha de São Paulo", no dia 
16/03/05. 
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brasil 

OlTROLADO 

Segundo Fuoasa, casos de hepatite preocupam mais 

DA SUCURSAL DO RIO 

O d~etor nacional de SaOde lndfgena, Alexandre Pa<lilha, afirmou que as crianças de Vale do 
Java ri (AM) eotlo sendo acompanhadas pelo MO.iot.ério da S.Ode, que fez bailcar a mortalidade 

lnlant~ de 150,7 para 85 por mi nae<:idos no ano passado. Dos 3281 fndloa da regil!o, 559 s~o 
menore• de cinco anos. 
De acorde com o diretor nacional, o prinoopal problema de aaOde entre os lndios de Vale de Javari 

6 o diosemmção da hepadte B • hepatite Delta, que slo endemleas naquela regilo. 
SejjUOde ole, a prioridade de Funasa ê aumen1ar a cobertu111 de wconaçlo conlra a hepnte ~ 
um "ande desolo, por se .,.tar de uma regiao de dillcl acesso·. d ... o diretor da Funasa 
(Fundação Nacional do lndio). 
Em 2003, apenas 13% das crianças m..,.,rea de um ano havillm lido vaCOladas. 
No ano passado, de acordo com Padaha, o percen11Jal de cobertura subOJ para 45%. 
O diretor nacional de Saúde afirmou também que oo lndios kansmarls sê o seml-nOmades, e que a 
desnulrlçlio enlre as crianças dessa etnia pode estar relacionada, em parte, à mlgraçao. 
Elo acredaa, enlrotanto, que at6 mesmo entre eles a desnulriçlo nao seja a causa principal de 
mone entre •• crianças lndlgenaa. 
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Oficio n° 023/2005/DSEJ-Va/e do Javari/Ministério da Saúde 
endereçado ao Sr. Ministro da Saúde Humberto Costa pela 
Chefe do DSEI Javari Sra. Edilamar Tenazor Ferreira no dia 
01104/05. 



I 

F~ Ministério do Saúde 
~V Fundação Nacional de Saúde 

Coor-dc'nação Regional do Amazonas 
Distrito Sanitlirio Especial l odígcnn do Vale do Javari 

orreio 111 023/2005/DSEl-V ALE DO JA V ARJJMJNlSTÉ.lUO DA SAÚDE 

Ala laia do Norte/ AM, O I abril de 2005 

Exceleolissimo Senhor Ministro da Saude Humberto Costa, 

O Distrito Sanitário Especial lndígena do Vale do Javari que fica Jocal izaoo na 
Região Norte do Estado do Amuzooas vêm através deste infom= a esse Ministério o 
momento de aOiçâo reference aos problemas de doenças que a.lligi as ctnius Matis e 
Kanamary que aqui habitam. Informamos que um indígena Malis da Aldeia Aurelio que 
fica na calha do Rio Itul, na segunda-feira do dia 28 de março foi removido para o 
município de Atalaill do None ao hospital, seodo avaliaoo pelo médico Daniel que apenas 
fez ·tratamento com amoxacilina. No dia seguinte o quadro clínico deste era estável; ao 
amanhecer do dia 30 o paciente apresentou sintomas de Epigastmlgia, Ectericia, Vomito, 
Hipertensão e ausência de Diuresc. As J8:00hs entrou em coma, no ntesmo momento Dr' 
Marcos médico do Distrito encaminhou este paciente ao Hospital de Guarnição oo 
Município de Tabatinga. As 3:30hs da madnagada Dt" Gaspar médico do referido hospital 
nos comunicou que seu quadro clínico havia piorado. Pela manhil Dr" Fernanda solicitou a 
este Distrito urna U.T.I Móvel para reti.m-lo do hospital e levá-lo a Manaus, pois somente 
um veiculo neste porte teria condições de tirar essa pessoa com vida do muuicípio e tentar 
salvá-lo, pois este paciente tem apenas 16 anos de idade. 

Comunicamos a todos os serores responsáveis pela saúde desse Distrito atravês de 
documentos enviados, pard que ficassem ciente.; dos fatos ocorridos e que nos apoiassem · 
nas necessidades' previstas. 

Tarobém levamos ao Vosso conhecimento os casos que estão acontecendo 
oa Calha do Rio ltaquaí, especificamente nas 15 aldeias que compõem este Pólo-Base. 
Informamos que à duas semanas foi removido um pacienre da Aldeia Massapé com 
sintomas de Epigastralgia, hipertemia, Edema de mãos e pés. Após quatro dias o mesmo foi 
a óbito sem ter diagnóstico comprovado, más com TIO de l:iepatite B ou possível Febre 
Amarela. No dia 3 J de março nos comunicaram através de rádio fonia onde nesta mesma 
Calha de Rio em diversas aldeias haviam crianças em estado grave com os mesmos 
sintomas da crianças que fàleccu com edema generalizado. As 1 8;30hs foi solicitada 
remoção à sede do Distrito aos pacientes que apresentavam seu quadro cliníco bastante 
critico; passado alguns minutos nos informamm novamente que uma das crianças mem>r de 
5 anos faleceu, e mais quatro estarirun neste mesmo estado. Nós do DSEI providenciamos o 
retomo do único médico que estava em seu arejamento a poucos dias ao ter saído do 
referido Pólo-Base, onde o mesmo saiu ãs 4:00hs da madrugada pam tentar controlar a 
situação que é de alta gravidade. · 



Mediante estes casos, pedimos encarecidamente a solidariedade do Ministério da 
Saúde que nos atenda com a maior urgência possível em realizar uma inlelvenção para 
investigação do ca<>o de suspeita de febre Amarela , onde suspeitamos ter sido transmitido 
t:al doença do Indígena Matis atmvés da morte de um macaco da rnça barrigudo, com 
possibilidade de haver outros casos que posterio~mente podemo surgir. 

Certo de merecer-mos a compreensão e apoio deste Minitério, apresentamos 
protestos de estima e apreço. 

Atenciosameme, 

'Ed i la• Fen·eira 
Chefe do DSE Javari 
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Oficio n° 02212005/DSEI-Vale do Javari/Comando do Exército 
Brasileiro, endereçado ao Sr. Diretor do Hospital de Guarnição 
do Município de Tabatinga pela Chefe do DSEI Javari Sra. 
Edilamar Tenazor Ferreira no dia 01/04105. 



Ofido d ' OUI'~EI-JA V Alli!COMANJJ(I l)O la:ERC.rro BRASILEinO 

Atll;lia do NorteiAM. 01 abril d'' 2005 

Senhor Diretor do Hospilal de Guami;lc• &. m~rticlpio do Tabatinga, 

Vinhemos através deste solicilar o apu~ •• ~ .. ,., <:OOI&Ildo, (J!XM<:ito Bruile.m) no 
sentida de nos preslar socorro em catt~e< emaw~>:ial 0&1 Calha do Rio haqual peru;n.:>enle 
eo Distrito Sarlilário Especial !ndlgM& do Vlle do Javttrl, especificamenllo nas IS allleias 
que co111pôom es1e Pólo·Base. Infonnamoa ~" n dUil."l fiCilllnaS fui removido um paciente 
da Aldeia Massapé com simoltl3S de Epiaas:nJfia, bipen.emia, edema de nlllos e pé!t, Após 
quatro dias o mesmo fui a óbito sem ter díago~ti<•l CJ)Inprovado, más com HD de hepa!ÍIC 
B ou possível Fobro Amarela. No dia 31 de u:mço nos comunic:uam aav" do l3dío fcaia 
onde-. mesma Calha de Rio eu> diveuauldtiltl baviacrianç.as om catado gravo COOJ os 
I1'IOimOS sinloma.s, .:om edema generalizado. flo1i solicitada remoçlo i sede do Di.wito as 
18:30bs aos pacionta em estado aravo, panlll) nls,wu minuto~ ooc informanun DO\'&It\CIIto 

que uma das crianças menor de 5 anos faleoeJ, o mail qWIIto oeste mesmo estado. Nós do 
DSI!l providencia-s o n:como do único m«liro QUI a:stava em seu arcjlltllt:llto " paucos 
dias ao ter UJido do referido Pólo-Base. ondo {> o:smo saiu ú 4:00hs da madrugada para 
1e01ar controlar a siw.çio que é critica. · 

Mediante isto queremos poder conw ~ont tJ t<poio de Vossa Senhori:1 no sentido de 
prestar solidariedade a este DSEl Nos colo.:ao»J s dispoliçlo no que for nece.u!rio ao 
apoio logístico (ali:meDUIÇio o combustlvcl) ~ua suprir a ncc:es.sidade do tmballto a w 
~volvido. Infónllamos a necessidade d~ r.os pceJ1at atendimen10 com uma Equipe 
oom:Plllla de Sailde composta par I InCemlo,!i: .• ta, I Po.iialra, I Enf.ermoiro, Nutricionisla e 
Têaüeo8 de~ P~mos que a «Jl~JI(' puiVldencie ldts para cole1ar sangue pata 
aorologla, FA e oulroS tipos de exames. 

Cert~ de merec:er-111<18 a COili~Jio '' Of>O:o de V. Sa., apresentaa\05 prole!rtos de 
estima e apreço. 

·-------· -------~-- ---------- -
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Fax enviado pela Sra. Giraci/na Pessoa Reia Aguiar, Gerente de 
Vigilância Epidemiológica de Controle de Agravos da Fundação 
de Vigilância em saúde endereçado ao Sr. Secretario Municipal 
de Saúde de Ala/aia do Norte, no dia 01104/05. 



C.C I CiúT>OOJI~ 

.. 

FVS 
fLilldaçlo de Vlail lncio crc Sà•.id• 

O.Ka.N"f'AÇÃO l'Í:(.'~it:A 

lnform.mot ao Sr. Sec:edrlo loh.1licl:'.d! t1tt 6el.l<!~ ® Alal&la do 

Norte. da rii<G6U iclll<)l> de &8llllm «<obdat .. uaulnttll M•l d l(j<l&, QC.'m Intuito d• l edtll:lr .. 

~,..._elo- .,...,.la llllvMU'O a ....ntor uro 1 ln;::, i tldt ,.lllbte amare• url:ttna , 

ume vez que !ai ·notlflr:.cso Ulll c- -peitO d'- Pfl« '""areia SIM.n (tlus~:h 

Ml!llc. rnucu~n),1 e a/1CI'io m !d6r.le na Akl•la AuvfMo): 
1. Presnct.or Jor;tta ~ r:w••~>~o El)l<~•m~(-;lou•., F cbre Amar ola: 

2.C.olhw ~va (10 ml. • m frucot tStfnet ~e'm!!team•nte f~$. com 

llow,JIOI '"~"" uu lt.:w ~ vã.;. .... , .. , .... .,... l"''l~bi~J- w~~ ... 5 mi.) 1.1 .. lo*•-• 
"""' ~tntcrnotologja ~.ana t dct hotno IJ•u ~mll'illtt J.18•• o LACEN

Emf oo Morfi'a 15&0 C.nuo,<IAVlàMr.oru lcM:•Irb<!) GCtll nome. k!~t 1t ciMa 
da coleto; para ......r~uçao de fnqv6rílo. e«ooi'{Jh•> <u n n101odo""' da . ,.., .. ; 

3 Fazer leY&nt.lm&~~to ~ c:.ot»"JJ''II vliCirl~ r. a ,,~le pr<'4Y_. da ~lf;tcçllo: 

J. lmat!Slfteor vadnaçto de i"o!:,. Amatela • ~~- r • "" dO «orrf!Qa; 

&.~eta!lur ~- 1!1\1~ <i• caaoo h~m•I'Ot • AI OOitol l'li locllfidade ptovàvel da 

~: 

• e.r..-.iQaçt.o ~omo:eoca (lafva• • • i!Ciol,. pruct nç" do - <11> 

.~ (Hflflm•fJ09UI, Sabufl>ei • A>~~"" J>rneiPIImerf.t} na ére"' dt 
N<lldAnelt; 

7 v.rif- na localdeóe pnwj vef d• m:~<•x.. •~ "' reror6n<:Ja• recente.e ele 

mortanded« dÍt m~ e . se llOIVelll.unl •l>~:!~ ~~'"' 1/{0JJ ób:t,. ~peitoa 

da r.ora ootarl!l• lor<un a\81'1dl00a "'" uttk~t:l«t O.· t~al)de. "" 111t ~~~ I1IIIIWi 

Cl<oll.ea lato o na eorn.r.idade. 

01'11. Glrn~~~"f. .t.g11iat 

~:•••• 6o V!Qiltocl, 1;1, :•""•~III» e do Coo1rolo <â .....,.. ... 
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lndio é internado em Manaus com suspeita de febre amarela. 
A cessado no site www .estadao.com.br dia 04/04/2005. 



~.taolancom.br 
Segunda-feira, 04 de abril de 2005 - 17h37 
Índio é internado em Manaus com suspeita de febre amarela 
Manaus - Um adolescente de 16 anos da etnia Matls está Internado 
desde sexta-feira à noite no Instituto de Medicina Tropical de Manaus 
(IMTM) com suspeita de febre amarela. Bush Matis foi transportado 
com febre alta e calafTiOs em uma viagem de quase cinco horas de 
voadeira (canoa com motor de popa) da aldeia Aurélia até Atalaia do 
Norte, a 1.138 qullômetros de Manaus. De Atalaia, seguiu de 
hidroavião para Manaus. 
O garoto está Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do 
hospital, em estado considerado grave. O responsável pela da 
Coordenação Indígena do Vale do Javarl (Civaja), Jorge Marubo, da 
etnia do mesmo nome, afirmou à reportagem, por te.lefone, que 
amanhã seguirão para Manaus mais duas crianças da etnia Kanamarl 
com suspeita de febre amarela. Elas teriam vindo da aldeia Massapê, 
às margens do rio Itaqual. 
"As crianças foram retiradas de helicóptero e devem chegar num 
hidroavião em Manaus amanhã à noite ou quarta-feira•, afirmou. De 
acordo com Jorge Marubo, no mês passado duas crianças morreram na 
mesma aldeia com suspeita de febre amarela. 
O dlretor do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) em Atalaia do Norte, Robson Júnior 
Lemes, também em entrevista por telefone, confirmou a transferência 
de Bush Matls na sexta-feira e de outras duas crianças hoje, com 
suspeita de febre amarela. "Ainda não temos a confirmação sobre a 
causa, mas duas crianças morreram na aldeia Massapê no mês 
passado e a suspeita é de febre amarela", afirmou. 
Segundo Lemes, para atender uma população de 3.520 indígenas no 
local há hoje apenas duas enfermeiras e um médico, além de 14 
agentes de saúde. "Nossa preocupação é que, se for mesmo febre 
amarela, o número de infectados irá crescer e não sei o que poderemos 
fazer sem pessoal, sem estrutura•. Lemes afirmou que, entre 
novembro e dezembro do ano passado, oito crianças morreram de 
desnutrição na área coberta pelo Dsel. 
A febre amarela é uma doença infecciOsa, transmitida na floresta pelo 
mosquito dos gêneros Haemagogus e Sabettles. Amanhã, o ministro da 
Saúde Humberto Costa vem ao Amazonas para a abertura da Semana 
de Vacinação das Américas. Uma das 13 vacinas previstas é contra a 
febre amarela, mas não em garotos da Idade de Bush Matis, de 16 
anos. A previsão do Ministério é vacinar 6.711 crianças indígenas entre 



- . 

zero e quatro anos e 7.500 mulheres Indígenas em idade fértil em doze 
Estados. 

Uege Albuquerque 

.lntenor - 1ndice de noticias - posterior 
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Terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, apresenta casos de 
febre amarela. Lançado pela Radiobras. Acessado no site 
www.amazoniaorg.br dia 05/04/2005. 
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Terra indígena Vale do Java ri, no Amazonas, apresenta casos de febre 
amarela • 05/04!2005 

Le»<;al: BtasAia · OF 
' o nte: R.acllobra' 
Unk 1 huo:t/www.f'i<J!Iobru çov.br· 

Manaus - O ministro da Saúde, Humberto Costa, e o presidente da Fundaç.'!o Nacional de Saúde 
(Funasa), Valdl Camárdo Bezerra reconheceram a ocorrência de febre amarela na terra lndiiJena 
Vale. do Javarf, durante entrevista coletiva que concederam há pouco em Manaus. Nessa área 
de 8.520 qui!Ometros quadrados localizada no Amazonas vi vem povos da famflla llngufstlca 
Pano: Mzr~rubo, MMts, MayOf'una, Mayá e Kulina-Pano. 

H6 quatro lndigenas mo!'lldores do Vale do Javarl lntemados no Instituto de MediCina Tropical, 
em Manaus, com suspeita de febre amarela. Um deles, Bush Matls, um garoto de 16 anos, foi 
vacinado contra a doença em 1998. O perfodo de lmunlzac;i!o da vacina é de 10 anos, mas há 
posslbllldade de que a conl:amlnaç:!o aconteça antes disso. ·saa posslbllldadades IndiVIduais, 
raras, que nl:'io comprometem a eficácia das campanhas de vacinaçao regulares", afirmou 
Alexandre Padill'la, d iretor do Departamento de Saúde Indígena da Funasa. 

Valdl camárdo Informou que a vaclna<;<"'o contra a febre amarela no Vale do Javarl esti! 
acontecendo, neste ano, desde 15 de março. Ele dtou a dlmfoolç3o das mortes de indígenas na 
regiõo como provo de que a Funasa tem feRo bem seu b"llblllho: em 2003 foram 23 óbitos; em 
2004, o número de mortes causadas pela febre amarela caiu para três. 

O MinistériO da Saúde lançou hoje (5) a Semana de Vacinação Indígena das Américas. Além da 
vacina contra febre amarela, a campanha também aplicara, em 576 aldeias de 12 estados, 
veclna contra pollomellte, difteria, tétano, COQueluche, mentngite pós haemophflus, sarampo, 
rubéola, varicela, pneumonia, hepat ite, lnfluenza (gnpe) e tuberculose. 

Thafs Brianezi 



Documento 24 

Semana de Vacinação nas Américas teve início ontem. Lançado 
pelo jornal "O Rio Branco''. Acessado no site 
www.amazoniaorg.br dia 06/04/2005. 



Semana de Vacinação nas Américas teve início ontem · 06/04/2005 

Loaf; Rfo Branco· A.C 
Font•: O R.io Branco 
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Agência saúde • Começou ontem, oftdatmente, a Semana de vactnaçao nas Américas, cujo alvo 
este ano é a populaÇl!o Indígena. Na abertura da campanha, real !%ada na aldeia Mura da 
Ttlnd'leira, no munidplo de Alto:a:s (AM), o m.tnistro da 5eúde, Humberto Costa, afhtnou que e 
saúde indigena é uma das prioridades do governo federal. Segundo ele, todos os esforços 
desenvolvidos pela Fundael!o N~~tional de 5aúde (Funasa) na promoçilo da saúde lndigena 
"certamente resultar.'lo em Indicadores de saúde multo melhores até o Rnat deste g011emo ... 

o miniStro justificou, ainda, que a escolha para o lançamento da campanha recaiu sobre a aldeia 
de Mura da Trtncnerra porque, além de ser uma localidade ISOlada, possui um movimento 
lndfgena bem~ orgonlzodo. Além do ministro da Saúde, Humberto Costa, estavam presentes o 
presidente da Fl.lndaç3o Nadonal de saúde (Funasa), Valdi Camárdo Bezerra, e o Zé Gotinha, 
vestido de cocar para incentiVar a moblllzaçAo. 

Valdl Camardo disse que a éXpectativa é de q...e todas as metas sejam alcançadas. Segundo 
ele, "desde o ano passado acertamos, Juntamente com a Ot~~anlzaçao Pan·amerícana de saúde 
(Opas), todos os passos necessários para atingirmos os e>bjetlvos, que é o de fazer a cobertura 
vacinai das comunidades indlgenas nas aldeias de dlffcll acesso. Sem dúvida, é um trabalho que 
vai exigir muito esforço~ mas nos preparamos, nos Of'ganizamos e, sobretudo, treinamos nossa 
eqvipe para atender à demai"Mia'". 

Durante todo o mês~ cerca de 750 profi.ss)Ona;s de saúde e agentes lndlgenas de saúde visitarão 
aproximadamente 600 alde•as, localizadas em 12 estados brasileiros, Imunizando 16 mil 
indlgenas contra 13 doenças. A met!l prioritária é vadnar crianças oom até cinco anos, 
mulheres em idade fértil e gestantes. 

A Seman• de vacinaç!o das Amértcas esta sendo realizada pela Fundação Nadonai de saúde 
(Funasa), 6rg!o executivo do Ministério da saúde, e conta com o apoio da Coordenação Geral do 
Programa Nacional de Imunização (Cçpni) e da Opas. 

O propósito da semana é fortalecer a vacinação de rotina em todos os países das Américas. A 
dectsao de priorizar a populaç3o Indígena teve como critérios as baixas coberturas vadnais nas 
aldeias; a fragilidade das lnfom>açOes sobre lmunlzaçoes nessas áreas; a mobilidade 
lnterfrontelras desses povos, que leva ao risco epidemiológico para doenças como o sarampo e a 
rubéolll; e necessklade de estruturar a vacinação de rotina. 

A previsão é apltcar, aproximadamente, 30 mil dOSes de vadna. Serão ForneCidas tOdas as 
vacinas do calendário bás1co de vacinaçAo indigena. Ou seja, aquelas utilizadas <X>ntra 
pofiomelite, difteria, tétano, coqueluche, meningite por M emophltus, sarampo, rubéola, varicela, 
pneumonia, hepatite B, rnnuenza (gripe), tuberOJiose e febre amarela. 

As equipes de satlde da Funasa, durante todo o mês de abril, percorrer&o aldeias de 18 Oistr~os 
Sanitários Espedais lndlgenas (Dsei), priorizando aquelas de mais dlftdl acesso, com baixa 
cobertura vacinai e que tenham ocorrência de doenças imunopreveníveis. 

No die 1o de ebril, a campcnh~ cotneçou no Osei Xi:ngu {MT); no die 4, a vecinaç!o foi feite nos 
Dsei Interior Sul (RS), Litoral Sul (SP), Minas Gerais, Yanomaml (RR), Alto Purus(AC), Alto l uruá 
(AC), Alto tio Negro (AM), Alto Solimões (AM), Altamira (PA) e Pernambuco (PE). Hoje, as 
atlvldades toram desenvolvidas no Dsei Manaus. No dia u, será a vez do Dsel Mato Grosso do 
Sul (MS), Tocantins (TO) e Bahla (BA) e, no di• 12, nos Dsei MédiO Purus (AM) e Cuiabá (MT). A 
vadnaçao no Dsel Vale do lavar1 (AM) será no dia 16. 
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Certidão de Óbito n° 1.594 ás Fls. 56-V do Livro C-199 de 
registro de Óbito o assento de: Buch Matis, f alecido no dia 
06/04/2005, às 17:30 h, na Fundação de Medicina Tropical do 
Amazonas. 
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CERTIDÃO DE ÓBITO N" 1.594 

CERTIFICO que foi registrado sob o termo N° 
L594 às Fls_ 56-V do Livro C-199 de registro de Óbito o assento 
de: BUCH MATIS, falecido(a) no dia 06/04/2005, às 17:30h, na 
Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, residente e 
domiciliado no município de Atalaia do Norte, neste estado; do 

do 

que atestou da de 
órgãos/ Insuficiência Renal Agttda! Insuficiência Hepática/Hepatite 
"B"- O sepultamento será realizado no cemitério municipal de 
Atalaia do Norte, neste estado, registro de óbito feito no dia 07 de 
abril de 2005. 

• u 
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Hepatite mata adolescente da etnia Matis em Manaus. Acessado 
no site www.estadao.com.br dia 07/04/2005. 
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Hepatite mata adolescente da etnia Matis em 
Manaus 

Manaus- O o•roto tndigena Bush Maus, d• 16 anos, da etnia do mesmo 
nom~. morrfu na noite de onttm no lnstJhJto d~ Hedldna Tropical de .. tanaus 
(JNTM ), onde estava Internado d~sde a sexta-feira, com s-uspe.ta de ter 
contraído fri>re amarela. De acordo com o 1nfe<to~gesta Geraldo HageJa, que 
atendtu o garoto, a sorologia do toJrame de Bush fot confirmada como Hepatite 
B. A c.ousa da mort• 101 lnsufiâénda h•patlca. 

O corpo do oaroto deve "'gutr ainda ho1e para a aldeia Aurélia, em Atalaia do 
Norte, • t 138 qUik\-s d• Manaus. Bush ~laus foi transportado na sexta
feira com febre alta e calafrios .., uma viagem de quase dnco hOras de 
voadeln (canoa com motor de popa> da aldeia Aureaa ate Atala1a e depoiS 
para Hanau~, dfl hldroa-.1.\0 

A ald~la nca a cer<a de 500 metros da Aur~lla o coordenador-geral da 
Coordenaç3o lnd•oena do Vale do Javarl (Ovala), Joroe Marubo, da etnia do 
mesmo nome. afilmou que ''"da ha crtançâs com o mesmo sintoma nas 
aldtlas da are• 

Na torça·felra, o dlretor do Ol>trlto Samtario Especial Indígena (Dseí) da 
Funda<;ão ttadon.&l d~ SoUde (Funas.3) em Atalaia do Norte., Robson Júnior 
Lfmfs oflnnou que, par4 att!ndtr uma população de 3.520 indtgenas no local 
h& hOjf apenas dua~ enfe:nnelras e um medico, além de 14 agentes de saúde. 

Página I de I 

Uege Albuqyerque 

indlce de notic:las 

• 

http://www.estadao com br/nncional/noticias/2005/abr/071118 htm 7/4/2005 
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Investigação de três casos de óbito por síndrome febril íctero
hemorrágica aguda em Atalaia do Norte (Ai\1) em 2001. 
Fundação de Med.icina Tropical do Amazonas. Marcus Vinicius 
Guimarães de Lacerda. 
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Para: FUNASA/Manaus 

De: FMT/lMT-AM 

Cc: SUSAM 

Data: 17f7/2002 

Re\': lnvestJgaçâo de três casos de óbito por síndrome febrillc:tero.hemorráglca 
aguda em Atalaia do Norte (AM) em 20C1 

Em JUlho de 2001. fw soliatado a Jrl\~bgar IIés casos de ób1t0 ocoo tdos 

na Aldo.a Rio Novo (Naçêo Marubo). no município de Atalaia do Nocte. La 
chegEJ.~do, pude apenas cons!atar que tn!Js indígenas d() sexo feminino haviam 

falecido com Síndrome Febril lctero-Hemorrágicéo Aguda (SFIHA), segundv 

relatos colhidos dos 1am1hares e contactantes. Não tinha.110s qualquer matem;! 

bio!ógK;o das pacientes que foram a ób~o e, portanto, trouxemos daquela aldeia 

amostms de soro de 64 habiiantes, a fim de se fazer a sorolog'/i; para febre 

amarela (!gG) e hepatite B, já que apenas estas duas doenças são, ao mesmo 

tempo, ca...sadoras de SFIHA e passiveis de !)(evroção específiCa· com vacina 

de alta ef•các1a 

.~ conclusao final foi do causa cte óbito indeterminada. por insuficiênc•a de 

dados. S..Jgcrou-se, em relatório provislírio, entregue à FUNASA/Ma'laus naquele 
I 

mesmo més, possível causa exógena (envenenamenlo) lendo em vista a 

ocorrência dos casos dentro de uma mesma fam!ita e a contllrbada relação com 

aldeias próximas. 

Recentemenle, recebemos 09 resulta:!os da anólise sorológica das 

amostras colctadas, com as seguinl•ls conclusõel> (nas listas de Resultados 
·• 



.· 
• 

Sorológicos. 03 códigos se referem &O número da ma/oca, família e inclivlduo, 

nesta ordom, de 8COrdo com cadastre, fam#i!Jr da /lJdeia Rio Novo de 19.06.01). 

1 A sorotogia para fetre arrarela (lgG)_ foi negativa em C:r.co 

pacientes, utl'tzand~ três técnicas sorológicas distintas (ELISA 

de captura, lnibrção da hemaglutioação e ELISA de inibição) que. 

no seu c:orfunto, proporcionam grande ser.sibilidade e 
eSpeafiCfdade; 

2 A sorolog!a para hepatite B foi positiva na matoria dos pacientes 

(anti-HBc total posrhvo), com de;: deles apresentando também 

HBsAg positivo (indrcetivo de POttador crónico do vírus da hepatite 

B), assooado à sorologia pos11iva para vírus da hepatite O (anl•· 
HDtotaf). 

Apesar de wiual vacinação universal (de acordo com Mapa de Vacinação 

do PNI da área lndlgena), muitos indfgenas ainda apresentam-se sem títulos 

proteloros de anticorpos c?ntra o vfrus amarflrco. •:luestiona-se aqui o transporte 

da rerje de rnos e a própria Imunidade do indigen<•. contribuindo para a ausência 

de soroconversão. Os mesmos devem ser ro~·vacinados, tendo em vista 

habitarem em área com possibilidade de febro amarela silvestre. 

Quanto à alta positividade para hepalite B e delta, não se tem notícia do 

município de Atalaia do Norte como érea de afta endemicidade para estes deis 

vírus, .especialmente em rndfgenas. Tendo em vista este novo aChado, 

question~os a causa mortis dos óbitos investig;Klos naquele município como 

exógena. A chance de que tenham ocorrido por ,~tite fulmin~te por super
infecção pelo vírus delta é alta, considerando a prevalência da infecção nos 

contactantes. Os mecarnsmos de transmissão ~ta doença de comportamento 

altamente agressivo e1nda são desconhecid:>s e a única medida de controre 

cons~Jui-se na vac.naç.ão contra a hepame B, #1 que a hepatite delta só se 

deseruolve na presença da rnfecção pelo vfrus B. 

A part•r do exposto, sugerimos vac.nação mnoça da população do vare do 

Rio Ja~ari e segu,mento dos pacientes sabida'Jlent~ infectados, pois têm grande 

Chanco de desenvolver hepatite crõnlt:a. 

• Pég .... 2 



• • • 

: 

Colocamo-nos à 1ntei:a diSposiçãO para quaísq~..-er esclarecimentos e 

plan~.ojamemo de medidas de controle. Sent mos pela demora na liberaçé'lo dos 

resullados mas temos grande demanda de axa~ em nosso Laboratório de 

Virologia 1 

Atenciosamonte, 

~~~ 
~sVtn~sGu~~Só3~ 

Médico-Pesquisador da Gerêncii! de Matána da Fundação de Medicina T repicai 
do f.maz.onas 

1 
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CAD ASTRO FAMIUAR OA ALOErA RIO NOVO 

Em 19.06.01 

1. Maloca do Mór lo ( AIS Dcnict ) 
_,/ 1 ·Mario l'ço. Cruz ( ~irnpo) 

{ F\ti\ÍJ;R ' 2. - Neuzo Sadl do Silvo ( Poniud) 
A '- ' 3 - Adil3on Ma~·lo do Silve ( Malê!mpo ) 

1 <i - Henrique Murio do Silva ( Uoni ) 

ÇArr.íloA- . 1 • Alzira Sadi do S ilvo ( Vinluo ) 
· (B "'-. l - Guirnor Mario do Silva (S6i) 

• 3 -Tiago Mor'io •la Silve (Mõke ) 

- l.1.1:zlo Mario •lo Silvo ( Mola ) 
/,Jine El•~~~~~i l 

M 
F 

M 
M 

F 
M 
M 

F 
F 

fi=lrr.íLiA 0 j . l!.~naldo Marl<> da Siva ( Vinõ"''a ) M 
':D ......;.. • Marta D.~iO Cruz ( Shitá ) F 

rArn!liF\ '(..---;-i ·Daniel Mario do S ilvo ( viml ) . M 
r '• ' Z - t.Aorilda l)omíngO$ do StO$. (Tomauo ) F 
r_ \ , '. 3,- !loquei Comln!JOS do Silva · F 

'. 4 - l>cnlcla C•omingos do Silvo (Wiko ) F 
5 - Angclico Domingos de Silva (Kõmo ) F . 

fnrní.!..A ,· ·- -;-, . ,\Ide~ Marl<> da Silve (Vlmpo ) M 
f -Z-::-Mw-hTMtrqo:~ii • o ( M:x:! li ) F 

· '· ( • ~dson Ntorques do Silva ( Sindó ) M 

ffimíL•A ---·-: 1 - Mario A~tu!l io do Silvo { Rove ) F 

G Z - f"onoto Sodi 1·l Silvo (Monlnpapó) M 
• 3 - I' ernondo Cr".IZ da Silvo ( Mani ) M 

• ,1 ~ - '/aldecir Cru:: ola Silvo ( Shama ) M 
; 5 - .>ordene Crv.: do Silve ( C6c ) M 

rArril,;A--
r I . 1.111a Cru~ do s· Ivo t P"ko ) F H ,, z 

- ltl~ LiliOJrC-nu-du-sil\'C"fwonc) .. 
rM\f!iA' • 1 - ~-omuel Domin9t s Coles ( Vlltempa ) M 

l. 
iz - M.gclo t>ion!sio ( Moia) F <S - l'lêallenc tllõ:nísoo (vote ) ... 

' 

·~ 
' 

• <t-~ . . 

·. 

marido 66 
2o e~poso 37 
filho 21 I 

f ilho 16) 

lo cspOS4 
\ 
60> 

filho 15 
f ilho 09• 

míle 17 ' 
fHhc OZA 

mcrido 20 
e:~ posa 19 

marido 33 
esposo 28 
filho 09 
f ilho 05 
f1lha 02 

marjdo Z7 
e:tl~~ 
f ilho Ob 

11\lc 64 
filho 44 
filho 14 
f ilho 11 
f ilho 10 ' 

mac 17• 
fil~e z~ 

marido 3Z 
z. esposa 16 
fifl•o 911 



o 

~··--:--·· 

., 

fAmÍl•A~---- . . 
J • 1 • MCII"tzcte Dlonisto do Silvo ( Vône) 

;:: '1 I Arr.! •FI ' 

L 

' t Z- Sivlrio Dionísio Ct'\12 ( Pei ) 
• ! · Amod,~us Dlonlsio Cruz ( Uanl ) 

l - F roneJ~ço Cruz (.V .ashimpo) 
2 • Juliano (peko ) 
.3 • d . f ·~ :s! • A t"7Cna • rctt te ~ 

' 

z. Ma loca do f ooquim ( .us Samuel) 

'fÍl -i· \ -----:;-1- J ocquu~ Fr4nct$CO .:ru:z: ( Moinpcpo ) 
111 •A , 

1 
2 - Mario Alcgico Cruz ' l(;nvaiuo ) 

A ' 3 - Manoel J ocquJm c~ ( Mal ) 
' 

1 

4 • Fétimo J a~uit11 Cruz Met0t1iuo ) 
\ ' 5 - Josemcr J oag••lm Ct•uz (Montstto ) 

1 
' - Mônico Pbango (Meto ) 

-···· fi:lfTIÍ hR· :· .. . - ' 1 • Mlld i Magico Cr'UZ (Kamãiua) 1S \ . 2 -l..~lcno NCIScimento Cruz (Tempo ) '. 3 
• Alexanclre Nasc:lmer.to Cruz (Wimi) '\ .• '1 • Rosanela Pisango ( I<>ve ) 

FP.n\liA '·, .. ·- ·-· 
C '~· 1 - Alice N?sclmenl'o Cruz ( VS) 

• ~-Renato Nascimento ' ruz ( Tsho.no) 
FAmíLil'l~ 

'J) - 1 -Paulo Mogieo Cruz ( Kanch1.1popo ) 
' ~ - Miqucllr•a Cru;z: (Kcnchueua ) 

', ~ - Andl'é Magico Ct-v:z: ( Acumpa ) fP.f.'1íhA\ ____ 
• ' • 

1 
I . M400CI Magico Cruz ( Noquimpo) 

E · · ' Z - Alzimar Cruz do:~ Sontos ( Tshono ) 
3 • Joel Cruz dos Scntos ( 1-CII"o) 

'v ~ - Srocllene Cruz d>S Scntos ( Nar.ke ) 

fr, , I ' 1 i . Roberto J ooquim Crn ( Wikampa ) .m,_!A 
\ I ~ - Diana Brcsil ( Menmo) r .,\<( · ~li)' Bro•'l C•• ~ (.Ioqtnze · ) 

- érglo Bt us11 Cr artTüuu) 

F 

M 
M 

M 
F 

M 
F 

M 
F 
M 
F 

F 
M 
M 
F 

F 
M 

M 
F 
M 

M 
F 
M 
F 

M 
F 
r 

J\J\ 

... .. ··...-~:- ·~· . 

lo e~posc 23 
filho 09 
t lfho 06 · 

mar' ido 28 
espose ? 
·ma 6m 

t"''ariéo 73. 
esposa 60 

f ilho . 17 
f[lho 20 
f ilho 10 
fif~a 05 

mae 60 
filho 20 
filho 09 
filho 07: 

miJe 19 
filho . 03 

marido 80 
eSP,0.SO 70 
f ilho 32 

pai 38 
filha 12 
filho lO 
filho 09' 

marido 23 
~poso 22 
filho 02 
fHho 6m 



. 
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r PíTiLR ~ I 1 • Mario M"!JiCO Cru: ( Iskoniuo ) F mãe 40 6- \ ' .t . Evcndro Pis~o ( hxhc) M fi li; o 15 
· 1 Z - Osquilde Pisct~ ( mew ) .M f ilho 10 ( 71 - Adõo Pisong11. M f ilho 06 

fRn-.íl;A . 
•· 5 - M&eio PiS<>ngu ( Morshe ) F filho 09' 

~ t 1 -Anita Nascimtnto Cruz ( V•me ) J mãe 18 
' .t - Leandro Brasil ( Kane ) f ilho 03 

f!:lrní LA 
' I . Roberto Magico Cruz ( M€r empet ) M marido 44 l 1 ~ - Sônia Nascimento Cru:z ( Shiton euo) F espo4o 38 
~ - Márcio Nascimento Cruz ( Moni ) M filho 12 1 

5 - Fco. Nascimento Cruz ( Kuchl ) M f ilha 06 
' • Roseli Nascimento Cruz (Mnrshe) F filho 09 
:(.. M<lf'ioi!G-NnscÍtlleftfo G•11t ( V011e) I= ti lhe Gí! 

3.Maloca·do J oã o (AIS Conicl) 
..J- . J aiío Marques ( S<limpopá ) M marido 64 

rArní~A .. ·· -<. - Luizo Fco. Cru-z ( Solnuó) F esposa 64 
.3 • Severo Marques (Naquempo) M filho 20 A ~ -Paulo Marques Cruz ( Mochcmpa) M filho 17 ~-César Marques Cruz ( Karo ; M f ilho 13 - :r onas Marques Cruz ( ·.-ai ) M filho 11 ' . 

fÁmít.,~- .. - -:;r: Agenor Marques Cruz ( McUnpo) M marido 31 
'] -2- - Luizo J ooquim Cruz ( M<liãmuo ) F espose 24 ·. J - Elisilngelo Mar<iuc.s Cruz (Mcúo ) F f ilho 13 

'i - Silvano Marque-s Cruz ( Roml) F filho 09 
\ 5 - Francisco Marques Cnn: ( Kenó ) F filho 08 
"{- Antônio Morquu Cruz (ConJ<í ) F fi lho 06 

- Vonderlei MOI'<!ues Crw; ( Tk'"'? ) M filho 03. 1 . <f • ,. s (" • ~ f filho 5ril :O:hC • C 11101 quCJt U% rot'1C t 

fRMítiA - - - · 
marido 1 - Arnildo Morqu~s Cruz ( Nom•>náuo ) M 30 

(. .L" Morisa Seb<>St iona Paiva (I v.) iuó) F ~sposo 23 
'• .3 - !vete Marque Paiva ( Iovô) F filha lO' ' \. ~ - Rai'munda Marques Palvc ( Shet6) F f ilha 09' 9\-J osenildo Marques Paivo (Meu ) M fi lho 03 

1 

- ~·-
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rAm(LA -
1 • Aldelino Manoe.l DoU~ ( Pccumpo ) M ma.."'!ido 27 

J) 2 • Rosa Domingos Smtos ( MOI'Chii ) F esposa 24 
; • Selndra Domingos dos Santos ( VêrJ ) f filha Ob 

Pêlt" f' filfla §m 

fl11'1il;~-- {·José. Ana:st6cio ( Vinó; M marido 38 
E 2 • Teresa M<ll'ques Cru:r. ( Pêko ) F esposo 28 

3 - Grcc:lfino MGNI~ Cr~&: (Ramo) F filha 13. 
\ ~ • Oorcí Marques Crw: ( Fôki ) M filho 08 

5 • Ros&!gelo Marques Cl'\llt ( Toocó ) F f o!ha 05 
(, • Zildo Marques CI'U% (V mi ) M folho 04 

fAtN'liA ~1- P~dro MOJ'iano Mcrtbo ( Tshokimpa) M · m<ll'ido 68 
f · ~ • ~oldu Mw qoes Co•Jzt,\\'aio-1 ~ e$po:SO J S. ' • .Oelzimor Marque:: Cru:: ( Vithó ) M filho 03 

~ (Pinô) ., 
(h filloo 01 

4 . Maloç_ctd.O..A.r.1lald.o..(.AI amuei 

'fi 'l· • 1. Arnoldo Domingo ~;antos ( Machem a M marido 60 
F\M1 lt:\ \ ' • Luzoa ooqulm Cruz ( Uasiua F 2oespaso 29• 
A ' .3 ·Célia Domingos Cruz ( Uad) 1 F filha 12 

• ~~~rlando D":!!i"9zs Crcz ( Mopi ) ·. M filho lQ.. 
1 • eTrí "o':incingos ru'i"( 'í' oi ) M filho 05 

~lt ,..-· · 1-AbeteAnastóeio(Keneua) F loupo~a 49 
'] I) \ < t · Froncinel Domingos dt-s Santos ( Kône) M filho 29 

· \ • 3 • Alei no Do!"ingos :loas Sootos ( _Topupó) M f ilho 2~ 
r ~ • Clcte Ooooingos dos S<lntos ( Kâna) F folha 13 
~ 5 • Pedro Dot~lngos dos Sontos ( Shamó ) M f ilho ló 
• ' • Nilo Oominga5 dos Soutos ( Mõ.ne ) M f irno 06 

tfirn"LA 

~ c • Carlos Ma.-ubo ( Konirr.po ) M marode 24 
2 • Valderezo bomln)OS dos Santos (Meio ) F upasa 18 

., • ~·.t' •.• ~4· ·r··-: 
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lovcstigaçAo rcal~da pelo H:Z Dr.lllorctlS Vinicius em Alaluill do Norte 
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Resultados das análises de lgG das nmostraSI»\111 Febrt· Amareb dos pacientes da Àtea lndi9-
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Documento 28 

Resultados de sorologia para hepatites virais do DSEI - Vale do 
Javari. Responsável pela informação Liliane é'ristina B. Kussaba 
- Consultora FUNASAJUNESCO - 2004. 
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