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Em fevereiro de 1973 ocorre a quebra do estado de isolamento em que viviam os indios Kren-Akarore (ou Panará) na regiao do
Rio Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, encerrando um processo de contato que começara na década anterior. De uma
populaçao inicial estimada em 350 a 500 fndios, estavam reduzidos a 140 ou 150 ao se dar o contato Utilizavam machados de
pedra, nao possuiam ceramicas e canoas, nao conheciam o cao doméstico. Com a abertura da estrada Cuiabá-Santarém,
cruzando o território indlgena, ficaram expostos a contatos indiscriminados, agravando a situaçao de saúde. Em janeiro de 1975
ao serem removidos para o Parque Indigena do Xingu , eram em número de 79, que um ano após caiu para 67, reduçao esta
causada por mortes e pela salda de alguns indios para se integrarem a outras tribos. Desde entao inicia-se um lento processo
de crescimento populacional.
Foram as seguintes as causas de morte para o periodo de 1975- 1993, segundo os dados obtidos das fichas médicas da EPM
utilizadas no trabalho de campo:
1- Doenças Infecciosas e Parasitárias
12 (33,3 %)
(malária 75 %, outras infecções 25 %)
2- Causas Externas (acidentes, intoxicaçOes)
5 (13,9 %)
3- Doenças do Aparelho Respiratório
4 (11,1 %)
4- Sintomas, Sinais e AfecçOes Mal Definidas
13 (36,1 %)
5- Outras causas
2 (5,6 %)
Total de óbitos
36 (100%)
Após um longo e penoso processo de adaptaçao ao novo habitat, os Kren-Akarore apresentam melhores condições gerais,
possuem aldeia própria e voltaram a alguns de seus hábitos e costumes tradicionais. Em fevereiro de 1993 a populaçao era de
140 indios. Após um periodo de relativa estabilizaçao e recuperaçao populacional surgiu uma nova ameaça representada pela
Tuberculose, com o encontro de 13 casos com baciioscopia positiva. Este é o novo obstáculo a ser vencido, em busca de
melhores condições de saúde para os Kren- Akarore
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iPREVALÊl'J::;~DA HEPATITE BJ MAl.ÁR!A E SÍFILIS NUMAPO~JlfÇÃO GARIMPEI
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O cresc~nto
da Eroduçao brasileira_dê
ouro IX>Sul tim:>s qu!nze ar1<2s
tem colaborado para al teraçao marcante do padrao de m:>rt>idade na Regiao .Amazo-r1Í
Este" trabalho,
desenvolvido -,. IX> garint)() do Rato, ~ia
Hidrogra:rica
do
Rio,TapajosJ Para, chéml a ate!:!çao para as altas preyalencias
d~ hepatite
,B,mIaria
e sifilis
~
POpulaçao iguaJJrente e~sta
a intoxicaçao
por DErcurio
Foi aplicado questionário
epidemiológico
em 223 indi viduos, feito aten~nto
nÉdico e coleta de espéciDEs biológicos
da população.
Coletados
sangue/ soro, fezes" urina e ~abelo. Foran pesguisados marcadores de hepatite
B por EJ..I~ , plaslX)dio em laDina de gota espessa,
feita,sorologia
de siri lis pelo DEtodo de micro-hel!)aglutinaçao
e dosagem de DErcurio total atraves
de espectmlEtria
de absorção atânica can vapor frio.
A prevalência
total de
marcadores
pé}I'a
hepatite B foi de 85,~,
e 6,~ de HBsAg positivos.
A preva,.
,
,.
lencia da malaria foi de 35,~.
Dos p~ientes
positivos
em laDina 52,3% estaassin~ticos.
A sorologia positiva
~
a s.tfilis
ficou em 41,5%, enquanto
que 24,~ apresentarcm níveis de DErcurio total ~ima dos valores considera dos IX>mlais pela (fof). As condições de vida e de trabalho na :PüP\cllação c~orI'efll para agravar o guadro geral da saúde IX> local,
onde as prováveis
cansequencias da exposiçao ao Hg constituem mais t:m c~te,
disputando espaço
can as endemias prevalentes
na área.~~
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