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Memorando nº 17 /2000 São Gabriel da Cachoeira, 10 de fevereiro de 
2000 

Ao 
Dr. Antonio Evandro Melo de Oliveira 
Coordenador Regional da FUNASA no Estado do Amazonas 
Manaus 

REF. N 209\2000\DSEI\FUNASA\COSAI\CORAM\09.02.2000 

Prezado Senhor Coordenador, 

O Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro atenderá uma 
população superior a 30.000 indígenas, pertencentes a mais de 20 
etnias (Tukano, Dessano, Baniwa, Bare, Maku e outras), distribuída 
ern mais de 600 localidades que se espalham pelo espaço geográfico 
de três Municípios: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel e 
Barcelos. Para operacionalizar esse Distrito, a FUNASA assinou, em 
dezembro último, convênios com a Federação das Organizações 
Indígenas do Rio Negro -: FOIRN, Prefeitura de São Gabriel da 
Cachoeira, Diocese do mesmo município e Associação Saúde Sem 
Limites, Instituições essas envolvidas através de diferentes ações ou 
em diferentes sub-regiões na atenção à saúde indígena, há mais de 
dois anos. 
Com o intuito de viabilizar uma ação conjunta, visando, entre outros, 
o objetivo comum de contribuir com a implantação do Distrito 
Sanitário Especial Indígena do Rio Negro, essas Instituições criaram a 
Sociedade para o Desenvolvimento da Saúde Indígena do Rio Negro - 
SDS- e através dessa estratégia vem avançando de maneira 
equilibrada nas diferentes etapas do processo de implantação. 
A liberação dos recursos desses convênios foi efetivada nos últimos 
dias de dezembro 1999, sendo que o início das atividades só foi 
possível a partir de Janeiro 2000, e seguindo os passos descritos a 
seguir: 

Seleção de pessoal para o DSEI: Ourante o mês de janeiro foi 
realizado o processo de seleção dos recursos humanos entre um total 
de 430 candidatos que se apresentaram para seleção, visando 
preencher um total de 139 vagas previstas para todo o Distrito. Os 
técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos, práticos e 
pessoal para serviços gerais já foram selecionados (recursos 
humanos locais), completando os quadros de todas as Instituições 
conveníadas. Quanto aos profissionais de nível superior, está mais 
difícil encontrar o prsfleslonal médico, o que já era previsto. A maior 
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à casa de Saúde do Índio (Casa do Índio), serviço de ambulatório 
do Centro de Saúde Escola e Departamento de Saúde da FOIRN. 

O quadro a seguir apresenta um consolidado das funções dos 
profissionais contratados, o total de vagas, o número das que já 
foram preenchidas e as que ainda faltam preencher. 

Função Nº vagas Vagas preenchidas por instituição Vagas à 
preencher 

CSE/Casa do / SEMSA 
Índio 

1 FOIRN 
1 

1 SSL 
\ 

Aux. Adm. 16 09 1 03 1 01 1 03 l ! Téc. enf. 51 14 1 20 01 1 16 

r Práticos 01 1 01 

Serv. Gerais 19 11 1 03 04 1 01 1 
Motorista 06 03 1 02 01 l - 

Enfermeiros 20 os ! 03 01 1 08 3(SEMSA) 

Odontóloaos 09 02 1 04 i 02 l_{SSL) 

Médicos 10 01 I 03 1 
1 

-+ 

06 (SEMSA, SSL, 
FOIRN,CSE) 

Assistente 
Social 

01 

01 1 
\ r 

B1o_guím1co 01 
1 Téc. 1 
! Laboratório 

01 

01 

01 1 

1 Téc. j 
1 Contabilidade 1 02 02 
Administrador 1 02 
TOTAL 139 

02 
52 38 08 i 31 .10 

Estruturação Administrativa dos Convênios: os recursos dos 
convênios da SEMSA e Diocese/CSE foram depositados nas 
respectivas contas por volta do dia 21/12/1999. Os recursos da 
FOIRN chegaram no início de janeiro e os da SSL tiveram de ser 
transferidos de uma agência em São Paulo, onde foram depositados. 
Efetivamente os recursos financeiros da SSL chegaram na agência de 
São Gabriel no dia 24/01/2000. Foi realizada uma oficina para discutir 
o manual de normas dos convênios com a FUNASA, nos dias 26 e 27 
de janeiro, com o apoio do ISA. Foram discutidos os formulários de 
prestação de contas da FUNASA e os aspectos práticos de 
organização da contabilidade dos convênios. As instituições fizeram 
também as previsões de gastos da 1ª parcela e iniciaram o processo 
de tomada de preços; sendo que, no geral, a situação está assim: 

Diocese/CSE: As Irmãs Salesianas assumiram a administração da 
Casa do Índio, no dia 03/01, sendo contratada 01 enfermeira para 
iniciar as atividades de organização do serviço de enfermagem. 
Foram elaboradas uma série de rotinas internas, com o apoio mais 
direto do CSE neste aspecto, buscando norrnatlzar o fluxo de entrada, 
acompanhamento e alta dos pacientes, rotinas de enfermagem e 
discussão com as instituições executaras sobre as responsabilidades 
de cada uma com este serviço. O CSE coordenou o processo de 

--seleção de pessoal, com o apoio das demais Instituições; o 



ambulatório do Centro de Saúde Escola está funcionando 
normalmente. Foram adquiridos e disponibilizados para o serviço, um 
veículo Toyota e uma Kombi no valor de R$ 50.000,00 e 21.000,00, 
respectivamente. O CSE também está coordenando o planejamento 
do Curso Introdutório para os profissionais do DSEI, que será 
realizado no período de 14 a 26 de fevereiro de 2000. 

FOIRN: Foram definidos os 04 coordenadores regionais que rrao 
compor o departamento de saúde e iniciou-se a estruturação do 
mesmo com a compra dos equipamentos de escritório e prevendo a 
compra, para o início de fevereiro, dos botes e motores que servirão 
ao Departamento de Saúde. Diversas reuniões foram realizadas, com 
vistas a iniciar o treinamento desses coordenadores, enfocando a 
estrutura geral do convênio e as atividades a serem realizadas no 
primeiro trimestre. Quanto ao departamento administrativo da FOIRN 
foram completados os quadros de profissionais para a execução das 
atividades pertinentes ao convênio. A FOIRN já está realizando a 
contratação do pessoal do próprio departamento e do pessoal da 
SEMSA. Foram feitas também as rotinas para o fluxo dos gastos dos 
recursos do convênio. Durante a 14ª Reunião do Conselho 
Deliberativo da FOIRN, realizada de 22 à 25 de janeiro de 2000, 
houve uma pauta específica para os esclarecimentos sobre a situação 
da implantação do DSEI-RN. Nessa oportunidade todas as Instituições 
expuseram, novamente, suas atribuições e responsabilidades no 
DSEI, foram apresentados os coordenadores regionais do 
Departamento de Saúde e discutidos os problemas com a questão 
dos recursos da SEMSA que aguardavam a aprovação da Câmara de 
Vereadores para que pudessem ser utilizados. A FOIRN pretende 
iniciar a construção da Casa dos AIS em fevereiro e as primeiras 
reuniões dos Conselhos Locais de Saúde, para a elaboração do plano 
de atividades para o ano de 2000, no mês de março. Estas reuniões 
vão coincidir com a entrada dos profissionais das equipes distritais 
em campo, para que os mesmos tenham os primeiros contatos com a 
população e forneçam o apoio técnico no tocante ao planejamento 
das atividades de saúde. A compra dos demais equipamentos, botes, 
rádios, etc. está prevista para o segundo semestre, acompanhando a 
construção dos primeiros postos de saúde no interior. 

SEMSA: Está com os recursos ainda sem movimentação, pois não 
foram previstos no orçamento do município. A situação foi discutida 
na SDS, com a presença do Sr. Prefeito e do presidente da Câmara 
de Vereadores e posteriormente, discutida na reunião do Conselho 
Deliberativo da FOIRN. Esta semana os Vereadores interromperam o 
recesso para analisar e finalmente aprovaram os recursos no 
orçamento de 2000. O Prefeito Municipal deve sancionar a Lei no 

-- próximo dia 11 de fevereiro. A SEMSA e a prefeitura assinaram um 
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termo de cooperação com a SOS com vistas a regular sobre as suas 
atividades no DSEI. 

SSL: Durante janeiro estiveram às voltas com a questão da 
transferência dos recursos. A SSL abriu uma filial em SGC para 
facilitar sua atuação no Amazonas e está estruturando sua nova sede_ 
para receber os profissionais que vêm de outros Estados. A SSL 
colaborou no processo de seleção de profissionais, na assessoria à 
FOIRN, na elaboração do termo de cooperação entre a SOS e a 
SEMSA e na articulação com a Câmara de Vereadores e cedeu, por 
um curto período, um de seus profissionais para compor a equipe de 
plantões da Casa do Índio. Um dos enfermeiros da SSL está em São 
Paulo, realizando pesquisa de preços de equipamentos para as 
atividades de vacinação. Ainda em relação à compra de 
equipamentos, aguardamos sua posição quanto a possibilidade de 
compra de um barco de motor de centro, de 16 metros, usado, em 
bom estado de conservação, pronto para ser entregue, com 
acomodações para os prof=stonals, para ser utilizados nas viagens de 
vacinação. Este seu posicionamento é importante, pois se não puder 
ser comprado um barco usado, teremos de reestudar o orçamento 
para comprar um novo e ver as alternativas de transporte para a 
atividade de vacinação enquanto o barco é construído, o que leva em 
média 03 meses. 

REFERÊNCIA DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO: A SOS está 
prevendo o início das conversações com o HGu e com o comando dos 
pelotões de fronteira, ligados ao 5° BIS, para fazer os acordos 
necessários para o apoio das atividades do DSEI. Esperamos que o 
nível central (Brasília) nos mande, por escrito, (ou para o HGu e 
comando do 5° BIS), a posição do Ministério da Saúde/FUNASA 
referente aos subsídios para os Hospitais e Pelotões, conveniados aos 
SUS, inseridos nas áreas dos Distritos, pois esta questão precisa 
estar bem clara para o bom andamento das atividades. Isto precisa 
estar bem articulado, de preferência, antes do início das viagens de 
campo, pois num primeiro momento a demanda vai aumentar 
basta nte para estas referências. 
'fo~'. Sl):S /fl~ · 
FUNASA/SGC: Mantém uma equipe de gestão local, que presta 
apoio e assessora as ONG'S, bem como vem articulando novas 
negociações com as mesmas, com os Conselhos Locais e Conselho 
Distrital, e com as demais Instituições envolvidas com a assistência à 
saúde indígena. Continua com a responsabilidade dos 
encaminhamentos médicos de pacientes para Manaus, bem como seu 
retorno ao DSEI/RN, até que a SEMSA possa efetivamente assumir 
esta responsabilidade, e também manteve durante todo o período de 
transição uma equipe de enfermagem e médica a serviço da Casa do 

-- Índio, garantindo assim a continuidade das ações essenciais de 
assistência integral à saúde do Índio. Encontra-se em processo de 
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negociação local com a FOIRN, no sentido de que a referida ONG 
venha a apresentar um projeto suplementar que contemple a 
assistência à saúde das populações indígenas já identificadas na área 
que vai da Comunidade Arutí até Santa Isabel do Rio Negro, sendo 
que o projeto já está em fase de elaboração, devendo em breve ser 
encaminhado para avaliação em Brasília. 
Estas são as mais recentes informações sobre a execução do 
DSEI/RN. Sem mais para o momento, nos pomos à vossa disposição 
para quaisquer outras informações. 

Atenciosamente 


