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PRINCÍPIOS PARA A MODELIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DA SEMSA-SGC NO 
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO RIO NEGRO 

ZONA RURAL 
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A área de atuação da Secretaria Municipal de Saúde de Ssão Gabriel da Cachoeirqa na zona 
rural do município, no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro (Terra 
Indígena Alto Rio Negro), compreende as populações ribeirinhas da bacia do Rio Içana, do 
Rio Xíé e Papuri, incluindo neste último as populações Maku tidas como as de mais antiga 
ocupação na região. As ações sanitárias previstas incluem atenção primária integral e 
diferenciada, prevenção em saúde com ênfase especial na saúde bucal, imunização, 
supervisão e capacitação em serviço dos agentes indígenas de saúde e remoção de pacientes 
para as referências regionais, parte das quais já constituídas, bem como apoiar o controle 
social em saúde. Para tanto, o Setor de Saúde Indígena da SEMSA-SGC conta com os 
seguintes profissionais de saúde: 

3 médicos 
6 enfermeiros 
4 odontólogos 
1 farmacêutico-bioquímico 
20 técnicos de enfermagem 

Estão previstas 3 equipes de composição diferenciada, de acordo com a dificuldade 
logística de cada área de abrangência das equipes, incluindo parceria com outra instituição 
componente do DSEI-RIO NEGRO (SSL), e das características de cada pólo-base. Cada 
equipe será responsável pela totalidade das ações na sua área específica, realizando o 
planejamento específico de atuação juntamente com a coordenação central (inclui SSL na 
área do Rio Papuri) e os conselhos locais de saúde. 

A maneira de atuação será progressivamente adaptada à medida em que se constituírem as 
referências planejadas, e à medida em que os profissionais envolvidos tornarem-se 
plenamente aptos ao desenvolvimento dos seus papéis dentro das equipes. 

Inicialmente, a par de viagens específicas de imunização ( com dinâmica própria devido 
principalmente ao problema da manutenção do frio), ocorrerão deslocamentos de 
assistência e supervisão/capacitação dos AIS, preferentemente simultâneos, CQm tempo de 
permanência nas comunidades em função da população coberta por cada agente e das 
situações encontradas, basicamente, tendo sido cumpridos os objetivos naquela( s) 
comunidade(s). São previstos 3 deslocamentos de imunização e 2 de superv./capacitação 
por área neste primeiro ano do convênio. A estratégia inicial prevê uma primeira 
aproximação com as populações alvo através de visitas domiciliaresAlém disso, à medida 
em que as ações forem sendo implementadas e as referências primárias (pólos-base) 
constituídas ou adequadas, haverá rodízio de profissionais em caráter permanente baseados 
nestes pontos estratégicos, a partir dos quais poderão ser irradiadas as ações de forma a 
complementar a imunização de rotina (vacinas com doses sucessivas e gestantes) e de 
supervisão dos agentes, vigilância epidemiológica e dos pacientes que necessitarem de um 
acompanhamento mais estreito, diariamente em contato com a sede em Ssão Gabriel. 



Os deslocamentos de assistência I supervisão serão necessários até que a rede de saúde da 
zona rural esteja plenamente operante. com profissionais e sobretudo agentes de saúde 
devidamente capacitados, visto que estes constituem o principal elo de. ligação do sistema 
de saúde com as comunidades e o seu papel" neste sistema é entendido como fundamental 
para o pleno alcance e sustentação dos objetivos pretendidos. Sua dinâmica está centrada no 
acompanhamento do agente casa a casa por instrutor(es) médico e/ou enfermeiro visando 
detectar ativamente possíveis agravos, problematizando as situações verificadas, atuar 
sobre elas do modo mais abrangente possível dentro do contexto de equipe, além de 
fornecer subsídios técnicos conforme as situações que se apresentarem. Neste primeiro 
momento, frente ao grande número de localidades e às dificuldades de acessibilidade, bem 
como pelo desconhecimento da real situação sanitária de cada povoado, sobretudo os mais 
distantes, esta parece a estratégia mais adequada. Há que se destacar o monitoramento 
cotidiano dos agentes que dispõem de radiofonia a partir da sede ou dos pólos-base. 

Todos os profissionais de cada equipe deverão estar aptos a desenvolverem as atividades 
previstas. Para tanto, um programa de capacitação continuada deritro do Setor de Saúde 
Indígena da SEMSA está sendo implementado. 

A princípio, a área de atuação da SEMSA está subdividida como a seguir, sob o ponto de 
vista operacional : 

Alto lçana e Aiari 
Baixo lçana e Xié 
Papuri (prevista ação conjunta com a equipe da Associação Saúde Sem Limites). 
Povo Dâw ( defronte à sede na margem oposta do Rio Negro) 

A distribuição provisória dos profissionais por equipes e por área está demonstrada na 
tabela abaixo, bem como de alguns insumos pertinentes e número de pólos-base previstos I 
constituídos: 

ALTOIÇANA BAIXOIÇANA PAPURI DAW TOTAL 
I AIARI /XIÉ 

TOTAL COMUNIDADES 38 32 27 OI 98 
-POPULAÇÃO ESTIMAD. · 2.500 2.300 800 87 5.700 
TOTAL AIS 24 24 09 OI 58 
MEDICOS 01 OI 01 03 * 03 
ENFERMEIROS 03 03 SSL 06* 06 
OOONTOLOGOS 02 02 SSL? 04 • 04 
TECNICOS 10 08 02 18 * 20 
CANOA 8m 03 04 01 - 08 
CANOA 6m 01 - - 01 02 
MOTORJOHp 03 04 OI - 08 
MOTOR15Hp 01 - - 01 02 
POWS-BASE openntes 01 OI OI SEDE 03 
POLOS-BASE premtos 02 02 01 - 05 
PONTO REDE FRIO 03 03 02 - 08 
RADIOFONIAS 03 02 01 - 
BARCO CENTRO - 01 (FUNASA) - OI 
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Para a região dos Rios lçana (alto) e Aiari: 

Deslocamento da equipe por aeronave até o pólo-base de São Joaquim, com· irradiação das 
atividades a partir deste ponto, acima e abaixo até Aracú-cachoeíra (voadeiras retomam ao 
pólo-base). A partir deste ponto aequipe usa voadeiras existentes no pólo-base de Tucumã 
(da equipe) para o complemento das ações. Assistência I supervisão e imunização 
simultâneas. 
Em outro momento, dependendo das circunstâncias, o Rio Aiari será explorado pela mesma 
equipe. Dois deslocamentos de assistência / supervisão e três de imunização previstos, 
incluindo apoio aéreo (helicóptero e avião). Deslocamentos fluviais a partir da sede 
conforme necessidade. 

Para a região dos Rios Içana (baixo) e Xié : 

Deslocamento da equipe por via fluvial a partir da sede até os pólos-base, com irradiação 
das ações a partir destes pontos. Mesmo número de deslocamentos por rio. Apoio de barco 
de motor central principamente para imunização. · 

Para a região do Rio Papuri : 

Atu-...ação conjunta com SSL a partir de lauaretê (intercâmbio de profissionais de saúde). 
Irradiação das ações a partir deste centro. Mesmo número de deslocamentos, apoio aéreo 
necessário para a imunização. 

Sobre os pólos-base 

Os pólos-base já existentes serão potencializados conforme as necessidades encontradas, 
tendo em vista o alcance dos objetivos previstos. No caso do Pelotão de Fronteira de São 
Joaquim, será complementado com equipamentos para a rede de frio e para o transporte das 
equipes. Para Assunçãó do I~ equipamentos para a rede de frio, transporte e diagnóstico 
microscópico (baciloscopia e hematoscopia). 

Os pólos a serem implementados pela SEMSA (adequação de estruturas disporiibilizadas 
em Tunuí, no Rio Içana, e Anamoin, no Rio Xié) contarão com a seguinte estrutura básica : 
Capacidade de abrigar permanentemente membros das equipes de saúde, em trânsito ou sob 
rodízio, com espaço para atendimentos e farmácia, abrigo de materiais, equipamentos e 
combustível, capacidade de transporte para remoções e demais atividades, estação de rádio 
para monitorização cotidiana das atividades e ocorrências, potencial de diagnóstico 
microscópico (hemo e baciloscopia). ·. 

3 



.,_ 

RELATÓRIO DE TRABALHO DE CAMPO 

RIO PAPURÍ-OUTÚBRO DE 2000. 

INTRODUÇÃO 

O Rio Papurí, conhecido pelos indígenas da região como o "RIO DAS ÁGUAS 
PRETAS", é um dos principais afluentes do Rio Uaupés, na região do Alto Rio Negro, fazendo a 
divisa natural entre Brasil e Colômbia. Apresenta leito granítico com inúmeros afloramentos 
rochosos e grande número de corredeiras, tornando-se muito perigoso na cheia e extremamente 
trabalhoso na seca, sendo a tarefa de navegá-lo competência de poucos práticos de canoa a 
motor(voadeira), nativos deste rio. 

Em seu curso, encontram-se aproximadamente 580 indígenas pertencentes a 7 
etnias(Hupde/Maku.Tuyuca,Piratapuia. Tariano, Desano, Tukano, _Arapasso), dispersos em 25 
localidades, a (!laior parte delas ribeirinhas(concentrando igualmente a maior parte da população 
do rio). 

Exceção à regra são as comunidades Hupde-Maku, em um total de 7 agrupamentos 
no momento, todos situados no interior da floresta distantes entre 20 minutos e 3 horas das 
comunidades ribeirinhas mais próximos. · 

Chama a atenção o despovoamento de vanas localidades, tendo seus antigos 
moradores se deslocado para lauaretê ou mesmo SGC-AM geralmente por, por motivo de 
continuidade do estudo. 

l> OBJETIVO 
\ 

Os objetivos deste deslocamento foram as seguintes: 

~ Realizar imunização mais abrangente possível; 
, Realizar busca ativa de tracoma e tratamento da doença, conforme as normas da OMS; 
> Realizar cirurgia corretiva de entropio/triquiase no maior número de pacientes possível. 

Para tanto, a equipe contou com dois médicos(um clínico e um cirurgião), um 
enfermeiro padronizado para o diagnóstico do tracoma, seis Téc. de Enfermagem e três práticos 
de voadeira, um dos quais operador de motor-serra. 

Utilizou-se 03(três) voadeiras (duas de 8 me uma de 6 metros) e 4 motores(2 de 40 
Hp e 2 de 15 Hp, todos de 2 tempos). Foram consumidos cerca de ::000 litros de gasolina, 40 
litro~ de óleo 2t e 300 litros de óleo diesel ao longo de 20 dias de atividades. 
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METODOLOGIA 

A metodologia empregada foi a seguinte: foram formadas três equipes, uma 
exclusiva de imunização, outra de imunização e busca ativa/ tratamento clínico de tracoma e 
finalmente uma de cirurgia palpebral corretiva, cada qual com sua própria dinâmica de atuação, 
considerando ainda alguns contratempos surgidos, tal como um surto de doença diarreica aguda 
em lauaretê, grande povoado com cerca de 2000 habitantes situado na confluência dos rios 
Uaupés e Papurí, o que ocasionou atraso na agregação do médio cirurgião à equipe. 

A equipe de imunização(2 Téc. de Enfermagem) deslocou-se acima e abaixo da 
base estabelecida na comunidade Pato(ver adiante), priorizando as comunidades ribeirinhas. 

A equipe de imunização e busca ativa de tracoma(1 médico, 1 enfermeiro e Téc.de 
Enfermagem), priorizou a atenção aos grupos Hupde, os quais demandam estratégias 
particulares de atuação, além da necessidade de retornos programados com as comunidades 
para abordagem completa dos mesmos. · 

A equipe de cirurgia, que trabalhou quase que exclusivamente com os Hupde( entre 
os quais encontram-se a grande maioria dos casos de entropio(triquiase ), os quais exigiam 
retomo imediato à comunidade de origem após o procedimento, efetuados em sua maioria na 
base em Pato(capela com chão cimentado), precisava ainda revisar os pacientes no pós 
operatório(pelo menos em duas oportunidades), o que foi realizado igµalmente pela seguinte 
equipe (imunização/BA tracoma) nas suas revisões do tratamento clínico, inclusive para imunizar 
o consumo de combustível. 

A cada 2 ou 3 dias de deslocamento as equipes retomavam à base para breve i 
- .descanso e abastecimento(gelo para imunização, alimentos). 1 

- . 
A comunidade de Pato, ponto central do rio, onde foi estabelecida uma base que 

permitisse a permanên_cia das equipes, sobretudo as de imunização, conta com gerador de 
eletricidade, freezer e iluminação elétrica disponibilizados previamente pela - SEMSA-DISEI 
antecipando o pólo base, em vias de construção. 


