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Oficio no 021/NISI~RI\/9'1 

EJuno. Sr. 
rJr. A..ristides Junqueira Alvarenga 
l'viD.Procurador Geral da República 
Brnsilia Q DF 

Prezado Senhor, 

• MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

or1.t o o. ooo•::.';::'.íJ./<:?t:-···'7'-? 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Boa Vista , 11 de abril de 199'1. 

O l.Júcleo Interinstibwi_onal de Saúde It!dígena de Roraima (NISI-HJ~. ), Vt~m 

através desta expor os principais problemas de sáude que e11.fh~ntam as coH1unidadef~ 

indígenas def>i:e ef:!tado. 

A gnmde mortalidade de indioi:: por doenças de lnilamenlo conhecido e disponível 
é sem dúvida o que mais preocupa. No ano pm:;:mdo snbo-se, até o momento, que 114 
Yanommni morrermn st;ndo que 21 deles de malária. ~~ pro'\rávei!11it~- o número de mm;tos 
.:,~· ;~} b ~111 n1lr.:ll.()''" j' )('l·..::~ 11-i'll·~:-.,ç • .-:ji(L\irl -' 11"() -,A'o '\'l.r;:1 l.tnl·lnçl ·1)a' !'" 1rlf·.:..j t'"le f.':-.!· ~~ 111·.:\Q(~~~,; -~:::j1 . ._.l "'"'0-·'1'{' '·"'"J' ~t-. "'"-- L,:)·'' t. !Jh' t..l..>t·u..S .. <!. l>r.1 ,_,, '"-"-'-' d .I c . .. .... ..,t .. , \,.,,,.,,, _,I I. dp:l NtJ, 

um dos postos d,a 141\fS,. que fimcionava precariamente, foi invadido peios Yanommni a 
mando doti garímpeíros (Posto Xiriana) e até o nwmento o posto n~í.o f()i reativado. 

O_Qa..l;;~zilr, doença que apareceu no estado a p3rtir dt~ 1989, amnenta a cada dia. 
Só no alto Mucajai, onde vivem 246 nessoas foram encontmdos 23 casos no último mt'H 
de dezembro. Na região das Senas, entre os Malruxi, nos últimos dois anos conta~se com 

.. 33 pessoas que adoeceram deste mal. Isto entre os que 'lieram püra Boa Vista, já que há 
muitos anos nenhum médico tem pw:;sado por lá. 

Campanhas de vacinaçfí.o só f.0m aconteci do dunwte m: campanhas eleitorais, 
quando o~i P~'ssoas sào vacinadas sem registro;:; que pennilam um acompanhmnenío da 
situação nas comunidades que tenham fácil acermo e bom ní1mem de eleitores 

/\ Fundação ~Nacional de Saúde, responsável pela atençHo à saúde indigenn, çm1 

pouco tem colaborado para melhoria da sitBaç~l.o. 
Sabe~so que no ano pmmado, recursos do Banco Mundia l (PCiviÃJ'\!1) ficou de 

julho a dezembro na Coordenaçfio Regional de Roraima sem s~.'r utilizado e a 
des\,raJorizaçrí.o fez corn que senrüme pnra metade das compn.l?J n qtw seriam desf:inadm::. 
As cornpras de materiais e medicmnentos nfío foram Jei.t.aB na hora. própria e houve 
momentos, no início deste ano, que os pacientes in!ernados na Casa do lndio pm.JfWi'fiHl a 
pilo e água, literfllmente. 

O 1'ITSI-RR pediu à coordt'n::tçfio regional da Fundação que prestagse cont::m do 
dinheiro qne veio para dar assistência aos fndios. Até agora nã.o teve resposta nenhuma. 
É provavei que os recursos destinadüs pm·n e:>tl" fim efJtejam f4(\l1do desviadofl pnra outí'as 
atividades. 

A princip;ll carência têm f~ido a de pef-monl para at~.~ndimento nru-~ comunidades. 
NHo lui expectiva de controle da. mal:}ria, calazar ou tuberculos0 sem um trabalho de 
busca ativa entre a popubç~!o e infltilui,~~ío de tratamento precocemente. 
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Há autorização da Secretaria de A .. dminisíração Federal p:1m eontrataçf.i.o de 
pessoal desde maio do ano pm~sado, sendo que parte do pessoal est{J c:ontratado desde 
entao. Para preencher o restante das vagas foi realizado procestm seietivo sin1plifícado 
em novembro e até agora o pessoal a.inda niío Joi chanJado. Se já Htz um ano que existe a 
autorizaçi1o, por quê nenhuma providência foi tomada'? 

Nos preocupamos ainda com a possibiLidade de que a;; pesr~om; que ·venham a ger 
chamadas tUlo trabalhem diretamente com a saúde indígena, já que muitos médicos 
aprovados já tem outros empregos no estado. 

É de conhecimento geral qut~ os índios vivem em lugares distantes onde muitas 
vezes só se chega de aví~lo. O convênio entre o r:Aiuistério da Saúde e a FAB que 
mantinha urn helicóptero em apoio ao atendimento Úa r.lrea Yanomami f()j cancelado, 
deixando algumas comunidades sem qualquer condiçilo de assistência. O sistema de 
comunicação da FNS com as equipes de campo e Of.l ag~:mles indígenas de saúde é 
rmfHvel. 

Todo início de méf:l atrasa o paganKmto das horas de vôo e as atividades, já 
deficientes, ficam r:;uspensm~. Há inais de um ano há a promeHsa de um nvii'í.o da Fl"lS para 
o estado, onde atenderia qum;e 30.000 pessoas. Por quô o aviã.o não chegou até agora 
ninguém sabe. ;\inda sobre tram;portes, a rnaioria do:;; vekulos ntlo recebe mmmtençn.o e 
os gnardas de endemim{ ficam mnontoados nos corredores da repartiç~'ío1 

Lembramos que estamos no mêfl de abril e a programação feita no NISI-RR ainda 
nào começou. O Distrito Sanitário Yanonuuni nfio :fimciona direito e o levantamento da 
~ütuação para implílnÜi.Ç~lo do Distrito Sanitário para atender O}~ outros povos ntio 
acontece. 

O MiniHtério da Saúde é o re8ponsável pelas mortes que poderimn ter sido 
evitadag por vacimu~ ou tratamento adequado e oportmw. 

Diante da nituaçtlo, aqui exposta resurnidmnente, decidimoB na reunitio ordinária 
deste Núcleo no dia 7 de abril pai.mado, nos dirigir a V.Excia. reinvindicaudo que tome at; 
providências cabíveis no ~entido de cumprir o pre:ssupof{to constitucional do direito a 
ar.<sistência à ::wúde, e diminuir o sofhmento que vem sendo im1ingido n~io só aos índios, 
como a toda populaçtlo deste ef;tado, e averigue a.s causas da demora da contratação de 
pessoal e aplicação dm~ verbas destinadm; à saúde indígena e controle da mal riria. 

Cetiof.' de cm1í·ar com seu empenho, nos de8pedimo;;;, 

Atenciosmnente, 

·"" 
v p(IZ. 



cc: Ministro da Saúde 
fNS- Presidência 
FUNAI ~ Prefúdência 
COSAIIFNS/Brasí li a 
CRfFNS/RR 
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À Secretaria da 6ª Câmara 

Minutar ofício à Funai, indagando 
sobre a situação atual de assistência médica aos 

Ianomamis, particularmente no que concerne às 
doenças endêmicas, como calazar e malária. 
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ívii ~J I STÉRIO PÚBLiCO FEDERAL 

Ofício n°0 I ~/CaDIM/MPF 
Brasília, 26 de fevereiro de 1996 

Senhor Presidente, 

solicito a V. Ex·\ informações sobre a situação atual deassistência médica 

aos índios Yanomami, patiicularmente no que se refere à malária. 

Atenciosamente, 

'1 

ft6J.~ Z DA NÓBREGA 
Vice-ProcuraJ~eral da República 

Coordenador da 6a Câmara de Coordenação e Revisão 
Comunidades Indígenas e Minorias 

A Sua Excelência o Senhor 
Dr. Márcio Santilli 
DO. Presidente da FCNAI 
NESTA 
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Autuado e encaminhado à Sexta Câmara. 

CCA, em 29/02/96 
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Assessora/CaOIM/ MPF 
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DESPACHO 

De ordem do Sr. Coordenador e em cumprimento do despacho de 

fls. determino o arquivamento do presente expediente. 

Brasília, 13 de maio de 1996. 
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/-~z::;:-:c:_/~~·-
GERMANO CRISOSTOMO FRAZAO 

ASSESSOR DA 6° CÂM.t\RA DE, COORDENAÇÃO E REVISÃO DO 
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

CONFERIDO 
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8lba úlíaria 'Bbin a !lJomelles 
Técnico Adminíl!r&tlvo 

PGR/CCA 


