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I - I ANALISE DA EXECUÇAO TECNICA E FINANCEIRA DAS 
ATIVIDADES DO CONVÊNIO 439/99 - SSL/FUNASA 

PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2000 

Apresentado na reunião de 15 à 17 de março em Manaus - AM 

1. Introdução 

O presente relatório tem por objetivo demonstrar as atividades da 
Associação Saúde Sem Limites na execução do Convênio 439/99, 

celebrado com a Fundação Nacional de Saúde, referente ao período 
de janeiro à março de 2000. O período de vigência do referido 

convênio é de 14 meses, sendo 12 meses para a execução do objeto 
e 02 meses para a prestação de contas final e se estende de 
17.12.1999 à 17.12.2000, de acordo com a publicação do Diário 
Oficial da União. 

o objeto do convênio é a organização dos serviços de saúde nas 
regiões dos rios Tiquié e Uaupés, na região do Alto Rio Negro e está 
integrado com os convênios 775/99, 776/99 e 520/99 referentes, 
respectivamente à Federação das Organizações Indígenas do Rio 
Negro (FOIRN), Diocese/Centro de Saúde Escola D. Walter Ivan e 
Secretaria Municipal de Saúde, que estão estruturados de forma 
conjunta para a implantação do Distrito Sanitário Especial Indígena 

do Rio Negro. 

O relatório apresenta a descrição das atividades de estruturação 
administrativa, processo de recrutamento, seleção e treinamento dos 
recursos humanos necessários à execução do objeto do convênio, 
processo de aquisição de equipamentos e materiais, a prestação de 
contas da parte financeira, com a previsão dos gastos para o período 
de vigência do convênio. 

f) 
c/J 



1 

Esperamos .que o presente relatório possa subsidiar adequadamente a 

FUNASA/DEOPE no acompanhamento da implantação do Distrito na 

região do Rio Negro. 

Marina Machado 
Coordenadora Geral 
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2. Análise da Execução 



2.1. Estruturação Administrativa. 

Os recursos financeiros do Convênio 439/99, referentes à primeira 
parcela somam um total de R$ 864.000,00 e foram depositados no 
dia 21 de dezembro de 1999, na agência 018 do Banco do Brasil, 

conta corrente n° 22.910 - O em São Paulo. Iniciou-se, então, um 

processo de solicitação junto à FUNASA/UCECON para a transferência 

dos recursos para a agência do Banco do Brasil de São Gabriel da 
Cachoeira, na conta que foi aberta exclusivamente para a 

movimentação dos recursos do convênio. Esta negociação foi 
oficializada junto à FUNASA/1 JCECON, conforme documentação 
anexa, sendo que a transferência dos recursos se efetivou em 
21.01.2000, sendo que neste período (01 mês) não foi realizada 

nenhuma movimentação financeira por parte da SSL. A partir do 
momento em que os recursos puderam ser movimentados em São 
Gabriel, os mesmos foram aplicados no mercado financeiro, conforme 
orientação explicitada no termo de convênio. 

Durante os dias 26 e 27 de janeiro foi realizada uma oficina para 

discutir o manual de normas dos convênios com a FUNASA, com o 
apoio do Instituto SócioAmbiental, da qual participaram os 

profissionais responsáveis pela prestação de contas dos convênios 
das 04 instituições convenentes. Foram discutidos os formulários de 
prestação de contas da FUNASA e os aspectos práticos de 
organização da contábil e financeira dos convênios. O produto dessa 
oficina foi a informatização de todos os formulários de prestação de 
contas da FUNASA, no programa Excell, com o objetivo de agilizar o 
processo de prestação de contas e de controle financeiro. 

No período de 07 à 11 de fevereiro de 2000 tivemos a visita 
antropóloga Alba Figueroa, representando o DEOPE e da Srta. Euzeli 
da FUNASA/SECAP, esta com o objetivo de acompanhar o processo 



de prestação de contas das institÜições conveniadas e prestar apoio 

técnico nos aspectos contábeis, financeiros e legais do convênio. A 

mesma teve acesso aos arquivos da SSL referentes ao convênio 

439/99 e verificou o processo de cotação de preços adotado, notas 

fiscais, extratos bancários e a movimentação financeira efetuada até 

aquela data. Na avaliação, feita verbalmente pela referida funcionária 

de FUNASA, os procedimentos adotados estavam corretos e em 

concordância com a Normatização para Prestação de Contas dos 

Convênios com a FUNASA. A prestação de contas detalhada referente 

ao período deste relatório está anexada no final do documento. 

3. Processo de Recrutamento, Seleção e Treinamento de 
Recursos Humanos. 

O processo de recrutamento, seleção e treinamento de recursos 
humanos para o Distrito Rio Negro foi concebido de forma conjunta 
pelas instituições responsáveis pela execução irão executar as 
atividades de saúde na região e foi realizado sob a coordenação do 
Centro de Saúde Escola D. Walter Ivan, contando com a colaboração, 
em todas as fases do processo, dos profissionais das demais 

instituições envolvidas. O processo seguiu por duas vertentes: 
captação de recursos humanos locais e captação de profissionais 
advindos de outras regiões. 

3.1. Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos Locais. 

O critério. adotado para o recrutamento e seleção de recursos 
humanos locais para as funções de técnico de enfermagem, técnicos 
de contabilidade, auxiliares administrativos, motoristas e auxiliares 
de serviços gerais, partiu do princípio de que seria possível captar 
esse pessoal dentro do próprio município de São Gabriel da 
Cachoeira. Em relação, especialmente, aos técnicos de enfermagem 



que perfazem o maior número de profissionais contratados (51), 

existe um contingente muito grande desse profissional no município, 

pois de 199x até 1998 havia um curso regularizado, funcionando 

numa das escolas da rede pública que formou cerca de 300 desses 

profissionais. A estratégia de recrutamento foi a ampla divulgação 

nos meios de comunicação existentes no município ( emissoras de 

rádio), entrega de currículos, análise dos currículos, provas e 

entrevistas e seguram o seguinte cronograma: 

• 01 à 30 de novembro 1999: Divulgação nas emissoras de rádio 
locais e entrega de currículos. 

• 01 à 13 de· dezembro de 1999: Análise dos currículos. 

• 10 e 11 de janeiro de 2000: provas escritas 
• 12 à 13 de janeiro de 2000: entrevistas 
• 17 de janeiro: divulgação dos resultados 

Segundo os dados do Centro de Saúde Escola D. Walter Ivan, nesse 
processo foram analisados cerca de 150 currículos de técnicos de 
enfermagem, x de técnicos de contabilidade, x de auxiliares 
administrativos, x de práticos e motoristas e x de serviços gerais 

Os profissionais selecionados pela SSL nessa etapa, iniciaram suas 
atividades no dia 01 de fevereiro, após o prazo de 10 dias úteis dado 
pela instituição para a entrega dos documentos necessários à 

contratação dos mesmos. 



3.2. Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos de Outras 

Localidades 

O período destinado ao recrutamento dos recursos humanos de 

outras localidades foi desencadeado em dezembro de 1999 e se 

estende até a presente data, uma vez que ainda não foi possível 

completar o quadro previsto. A estratégia de recrutamento e seleção 

desses recursos humanos de outras localidades foi adotada para a 

captação de pessoal de nível superior e no caso da SSL dizia respeito 

aos profissionais médicos, enfermeiros, odontólogos e administrador. 

Os recursos utilizados pela SSL para este recrutamento foram: 

anúncios em jornais de grande circulação nas regiões nordeste, 

sudeste e sul, anúncios em universidades, e-mail e contatos pessoais. 

Após a etapa de divulgação e entrega de currículos, foi feita a seleção 

dos currículos. As entrevistas foram feitas na sede da SSL em São 
Paulo e no Recife, sendo esta uma localidade de fácil acesso para os 
candidatos do Nordeste. Foi elaborado um roteiro de entrevistas 
utilizado também para ser respondido, via e-mail, para os candidatos 
que não podiam se deslocar naquele momento para os pontos de 

referência citados. 

Resumo da Fase de Recrutamento e Seleção da SSL para Profissionais de Nível 
Superior - nov/1999 à fev/2000 

Profissional Currículos Avaliados Entrevistas Feitas 
Médico 10 07 
Enfermeiro 60 25 
Odontólogo 35 15 
Administrador 03 02 

s 



Após o processo seletivo o quadro de funcionários da SSL ficou assim 

definido: 

; Profissionais Previstos Contratados 

· Médico 02 JAinda em fase de 
! recrutamento 
Enfermeiros 08 08 

1 Odontólogos 03 02* 
! Técnicos de enfermagem 16 14** 
: Administrador 01 01 
: Auxiliar Administrativo 03 03 
1 Prático*** 01 01 
i Serviços Gerais 01 01 
· Zelador - 01 

*Optamos por contratar apenas 02 dl!!!ntistas nesse primeiro semestre de atividades. 
"* Foram selecionados os 16 técnicos de enfermagem previstos, no entanto, 02 deles tinham vínculo com o 
serviço público e não puderam ser contratados devido as exigências explícitas no termo de convênio. Estas 
vagas ainda serão preenchidas, 
*** A nomenclatrura profissional prático e zelador não aparecem no quadro de RH da proposta de 
convênio. Desdobramos as duas vagas de vigia para 01 prático e um zelador, sem prejuízo do valor orçado 
para a contratação desses profissionais. 

3.3. Treinamento dos Recursos Humanos Contratados 

A partir das principais dificuldades verificadas na prova dos técnicos 

de enfermagem e explanadas pelos novos contratados, foi elaborada 

pela equipe da SSL uma proposta de atualização nos temas de 

imunização, no período de 04 à 11 de fevereiro. Esse período foi 

utilizado também para o treinamento desses profissionais no 

manuseio dos instrumentos de registro de vacinação adotado pela 

FUNASA. 

Durante o· período de 14 à 25 de fevereiro aconteceu o Curso 

Introdutório para os Profissionais do DSEI-RN, com 60 horas de 

duração, coordenado pelo Centro de Saúde Escola D. Walter Ivan e 

que contou com a participação de profissionais médicos e enfermeiros 



da SSL e Secretaria Municipal de Saúde, na ministração de aulas e 

palestras à cerca de 80 novos profissionais. 

Após o Curso Introdutório os profissionais da SSL, CSE e SEMSA 

realizaram um pequeno seminário com 10 horas de duração, 

discutindo alguns temas que não foram suficientemente abordados no 
curso, a saber: tracoma, malária, hanseníase e dermatopatias. 

A avaliação do Curso Introdutória pode ser verificada com maiores 
detalhes junto no relatório de atividades do CSE, no entanto, 
detectou-se a necessidade de se realizar uma Oficina sobre 

Imunização para os enfermeiros no sentido de normatizar as 
condutas dessa ação para as áreas indígenas. Este assunto está 

sendo articulado pelo CSE junto aos órgãos competentes e data 
prevista para esse evento é o período de 20 à 24 de março. 

4. Planejamento das Atividades dos Profissionais 

4.1. Atividades de Campo: 

O período de 28 de fevereiro à 03 de março foi dedicado ao 
planejamento das atividades de campo com a divisão inicial dos 
profissionais em duas equipes para a atuação nos rios Tiquié e 
Uaupés e a preparação para a viagem de reconhecimento e 
planejamento de atividades juntos aos Conselhos Locais de Saúde 
das áreas de Pari-Cachoeira (rio Tiquié),Taracuá e Yauaretê (rio 
Uaupés), executada no período de 08 à 25/03 de 2000. 

A programação para o mês de abril é que todos os profissionais 
contratados estejam em campo para realizar as atividades 
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assistenciais e o levantamento demográfico nas 120 comunidades da 

área de abrangência do projeto da SSL. 

4. 2. Atividades na Sede do Distrito. 

No mês de fevereiro as instituições executoras definiram o rodízio de 
profissionais na Casa de Saúde do Índio de SGC, sendo que cada uma 

delas cede 02 técnicos de enfermagem e 01 enfermeiro, por mês, 
para a colaboração no trabalho de rotina da CSI e para o 

acompanhamento dos pacientes procedentes das suas áreas de 
responsabilidade. 

Em março, a equipe de profissionais da SSL também esteve envolvida 

com as atividades de logística para as viagens a serem iniciadas em 
abril, com a participação no curso de atualização para os profissionais 
da Casa de Saúde do Índio e na oficina sobre imunização; trabalhou 
ainda nos últimos ajustes para a compra de medicamentos, material 
odontológico e com o manuseio dos documentos oficiais da FUNASA 
(censo vacinai). 

' 1 
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ANEXOS 
• CRONOGRAMA DE ATI·VI·DADES - • PRESTAÇAO DE CONTAS 

PARCIAL - JAN/MAR - 2000 



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - CONV. 439/99 - ASSUFUNASA - JANEIRO À MARÇO 2000 

Periodo de Execu 
Cronograma de Atividades 
CHEGADA DOS RECURSOS DA FUNASA 

1.2 Análise de Currlculos 
1.3 Provas Escritas 
1.4 Entrevistas 
1.5 Contratação Téc de Enfermagem e Pessoal Administ. 
1.6 Contratação Técnicos de Nível Superior 
1.7 Treinamento de Profissionais de Saúde 

1.8 Padroniza_ç_ão de Condutas/Elaboração Manual de Campo 

3.3 V1aaem de Assiste levant. de situação em 120 comunidades 

Meta Atlng. 1 o/e Meta atlng. 
1 Repasse 1 50% 

1000/, 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
90% 

ado 100% 
em andamento 

100% 
100% 
100% 

100% 
100% 

100% 
AGUARD.RESPFUNASA 

100% 
100% 

100% 

3.5 Rodízio de Técnicos de Enf. na C.S.I. (2 prof./mês} 
3.4 Rodlzio de enfermeiros na Casa de Saúde do lndio (2 prof.lmês} 

4. Outras Atividades 

100'/o 
100% 
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PESSOAL 

Profissionais Previstos Contratado Valor Gasto Valor Gasto Valor Liquidado da Valor dos Encargos Total Geral dos 
CLíauido) (Encargos) última Folha da última Folha Gastos com oessoal 

Médicos 2 2 R$ 292.658,67 R$ 160.907,70 R$ 77.516,32 R$ 26.508,48 R$ 453.566,37 Dentistas 3 2 
Enfermeiros 8 8 OBS: Ref Folhas de OBS: Sem Férias, Ref. JUN/00 Ref: JUN/00 Ref: FEV/00 a JUN,OJ Tecnicos de Enfermagem 16 12 ( *) FEV,OJ (parcial, dias 13" salário e 
Administrador 1 1 trabalhados pelos Verbas Recisórias 
Secretária o 1 profissionais admitidos 
Auxiliar de Escritório o 1 no curso do mês)(***) e 
Assistente Administrativo 3 3 JUNm 
Assistente de Logística o 1 (**) de 01.02.00 111 31.03.00 
Vigias 2 2 
Prático o 1 
Auxlliár de Serviços Gerais 1 1 
Auxiliar de Limpeza o 1 

( *) Dois profissionais com NOVA previsão para contratação 
(**) Profissional com contratação prevista para JUU2000 
(***) No mês de fev/00 foram incluídos os valores de 

pagos como serviços prestados 

para o mês de JUU2000 e um para AG0/2000 14 
560,70 

1.292,62 
1.292,62 

total 3.145,94 



cói:llao INSUMOS NECESS.ÃRIOS Quant CUSTOUNIT. CUST.TOT/ANO GASTO SALDO 

TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 
313.760,00 104.328,TII 209.421,:22 

3490.30 Alim1mtacio daa ..auiDMIPolos Base (por m~) 11 75.800,00 13.110,30 62.889,70 

3400.30 Combusthlel para H vJar,enlllremoc6elllPolos !!ase 29000 1,65 47.850,00 32.531,28 15.318,72 

3490.30 Material de Canaumo 13 500,00 e.500,00 3.;06,37 2.593,63 

3490.30 Medlc:e lnaumos auplementare• Med/Odont• P61os ISaae 3 159.600,00 54.780,!!3 104.1119,17 

3490.30 Proarama de Controle de Tracoma /tratamentos e/ Azítromicinal 600 40,00 24.000,00 . 24.000,00 

TOTAL PASSAGENS AéREAS E DESPESAS C/LOCOM!'\r.Ã/J 46.100,00 18.904,56 27.196,"4 

3490.33 PaHaaen1 aéreas lnterestaduala 111 600,00 311.600,00 13.562,28 22.937,72 

3490.33 Pastagens aérea• realonais (SGC/MAO/SGCl 19 500,00 9.500,00 5.242,28 4.257,72 

SEIMCOS DE TERCEIROS • PESSOA FIS1CA 
1.360.907,02 498.506,47 862.401,55 

3490.36 Aluauel da aede 12 1.500,00 18.000,00 5.496,00 12.534,00 

3490.36 Consultoria Antropgl6Alca ldiérlaal 90 115,00 10.350,00 1.150,00 9.200,00 

3490.36 Consultoria em Saneamento Ambiental 180 115,00 20.700,00 . 20.700,00 

3490.36 Diéi,Ss para entrevistadores (7dlas x 4 entrev.l 28 115,00 3.220,00 3219,60 D.40 

3490.36 Pauto. de Pessoal {memória de cálculo anexa\ 36 1.301137,02 4S3.566,37 &47.570,65 

3490.36 Pacto. de práticos (diári111sl 500 15,00 7.500,00 4.065,00 3.435,00 

SERVICOS DE TéRCEIROS • PESS0AJURl01CA 86.900,00 18.618,52 68.281,48 

3490.39 Anúncios em jornal • 5 linhas (pi S111ir 4 vezes} 4 250,00 1.000,00 524,00 476,00 

3490.39 l"rete de material• e eoulmimentos 5 500,00 2.500,00 4.447,00 l 1 ~~ ll 0~11 

3490.39 Manut.ençAo da sede da SSL (.4111ua, luz, telefone, correio,etc) 12 2.000,00 24.000,00 5678,38 18.321,62 

3490.39 Manutenção de equipamentos 4 1.000,00 4.000,00 1.770,80 2.229,40 

3490.39 Producão de Matierlal Educativo (11.,....t!la, vldeos, fota&, etc} 20.000,00 . 20.000.00 

3490.39 Projeto de Sanesmenlo Ambiental 15.000,00 15.000,00 

3490.39 Serv1"°" de Contabilidade 12 1.700,00 20.400,00 6.198,54 14.201,46 
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código 1 INSUMOS NECESSÁRIOS Quant. CUSTOUNIT. CUST.TOT/ANO GASTO SALDO G. MÉDIO PROJEÇÃO DIFERENÇA . TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 313.750,00 104.328,78 209.421,22 28.082,20 206.575,37 2.845,88 3490.30 AhmentaCAo das equipes/Polos Base (por mês) 11 75 800,00 13110,30 62.689,70 3.277,58 22.943,03 3974666 ·:~ 3490.30 Combustlvel para as v1agenslrernocões/Polos Base 29000 1.65 47.650,00 32 531,28 15318,72 8.132,82 56.929,74 (41611,02 ' ·!, 3490.30 Mates1al de Consumo 13 500,00 6.500,00 3906,37 2.593,63 976,59 6.836,15 (4242,52 Í·, 3490.30 Medlc. e insumos suplementares Med/Odont- Pólos Base 3 159 600,00 54 780,83 104.819, 17 13.69521 95.66645 895272 3490.30 Programa de Controle de Tracoma (tratamentos e/ Al1trom1cma) 600 40,00 24 000,00 - 24.000,00 . 24.000,00 0,00 .. •;' TOTAL PASSAGENS AÉREAS E DESPESAS C/LOCOMOCÃO 46.100,00 18.904,58 27.195,44 . 27.195,44 0,00 ' 3490.33 Passagens aéreas interestaduais 61 600,00 36600,00 13.662,28 22 937,72 22.937,72 000 3490.33 Passagens aéreas reglOnais (SGCIMAOISGC) 19 500,00 9500,00 5.242,28 4.257,72 _4.257,72 0,00 .. 

·i IERVICOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA 1.380.907,02 498.505,47 862A01,55 124.626,37 1.031.316,19 (24.005,261 3490.36 Aluauel da sede 12 1.500,00 18.000,00 5466,00 12.534,00 1.366,50 10.500,00 203400 -f, 3490.36 Consultona Antrocológ1ca (diárias) 90 115,00 10.350,00 1150,00 9 200,00 287,50 9.20000 000 :.-. 5 3490.36 Consultoria em Saneamento Ambiental 180 115,00 20700,00 20.700,00 . 20.70000 000 . ( 
3490.36 Diárias para entrevrstadorea (7d1as x 4 entrev) . 28 115,00 3 220,00 804,90 0,40 º·ºº 

~ ·, 
3.219,60 0,40 • fll 3490.36 Pagto. de Pessoal (memõria de cálculo anexa) 36 1 301.137,02 453566,37 847 570,65 113.391 59 869.931,16 122360,51) ;' ) 3490.36 Pagto. de práticos (diárias) 500 15,00 7 500,00 4.D65,00 3435,00 1.016,25 7.113,75 (3678,75) IERVll".t\lt DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.900,00 18.618,52 68.281,48 4.654,63 82.359,16 5.922,32 u: 3490.39 Anúncios em Jornal - 5 linhas (pi sair 4 vezes) 4 250,00 1 00'.l,00 524,00 476,00 131,00 476,00 000 

·t. 
3490.39 Frete de matenais e equipamentos 5 500,00 2 500,00 4.447,00 (194700) 1.111.75 3.000,00 (4947,00 

,, 
3490.39 Manutencao da sede da SSL (água, luz telefone, correio.etc) 12 2 000,00 24.000,00 5 676,38 18.321,62 1.419,60 9.937,17 8384,46 .. ~ . 3490.39 Manutencao de equipamentos 4 1.000,00 4 000,00 1 770,60 2.229,40 44265 3.09855 · (869,15 w- 3490.39 Producao de Material Educativo (apostilas, vídeos, fotos, etc) 20 000,00 . 20 000,00 . 20.000,00 '0,00 i;;:i 3490.39· Projeto de Saneamento Ambiental 15 000,00 15000,00 15.000,00 000 . 3490.39 Seivlços de Contabilidade 12 1 700,00 20 400,00 6 196,54 14.201,46 1.549,64 10.847,45 3354,02 

: 



4590.52 

ll!OUIPAMENTO!l E MATER!ALJ>ERM_ANEIH~ 244.525,00 183.328,17 61.196,93 
600,00 565,00 35,00 

1.450,00 1 626,00 (17C.l,O) 
1 250,0º - 1.121,00 129,00 

• ,1 J•/ (3301111) 
-1'\·1 ·Jll (434 OOj 
(pfi, t (,,, (6000.00) 

e1~Kll)1l (8 000,00) 
1:1 i,10110 (18 000,00) 
7 ~,,.,, ( ·, ,7 28U (Jü) 
,i,.r1:1•, (460 00) 
.J~,r, (ld (4S.5,00) 
'11111!) (200,00) 
i ,, J ((} (150 00) 
1' 'J í1r, (150 00) 
1•·11111, ,100.11111 
l'jt);•[J (iOO,fllJ) 

40 000,00 fil 40 000,00 
480,00 /~eO,OOi 

9640,00 (:1 A41J,ll!J) 
690,00 (&1,ll/JIJ) 
620,00 lbWIMli 

495.00 (4,•\UO) 
150,00 (150.0()l 
90,00 (00.(J{J) 

600,00 Jll 625,00 175,00 
~. 1;~ ( •l • (5:'8.00) 

650,00 300,00 350,00 
360,00 300,00 60,00 
250,00 250,00 

330,00 (330.00J 
750,00 765,00 135.00) 

1.500,00 2 000,00 (500.00)1 1 ~ 
3 400,00 2.289,00 1.111,00 
2 000,00 2.000,00 
2 000,00 726,40 1 273.60 

12 000,00 3 513,77 6.486,23 
2.000.00 1 415,00 585,00 

11 160,00 7 020,00 4.140,00 
7.000,00 3900,00 3 100,00 
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1. Apresentação 

O presente documento trata da descrição das atividades realizadas no âmbito do 

Convênio 439/99, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e a 

Assodação Saúde Sem Limites (SSL), no período de janeiro a dezembro de 2000, 

cujo objeto é a organização dos serviços de saúde na região dos rios Tíquié e 
Uaupés, no contexto do processo de Implantação do Distrito Sanitário Especial 

Indígena do Rio Negro. 

O relatório aborda o processá de organização dos serviços de saúde na região do 

Rio Negro, o processo de recrutamento e seleção de pessoal, as atividades de 

Atenção Básica à saúde (censo populacional, assistência médica, de enfermagem 

e odontológica, vacinação, encaminhamento de pacientes para a rede do SUS), o 

processo de formação de Agentes Indígenas de Saúde e o atingimento das metas 

acordadas no termo de convênio . 

• 
O documento destaca, ainda, a relação de parceria estabelecida com a FUNASA e 

as conclusões da Saúde Sem Limites acerca da proposta de implantação dos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 

. .. 
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:2. O Proçesso de Implantação do DSEI Rio Negro 

As discussões acerca da necessidade da organização dos serviços de saúde na 
região do Alto Rio Negro foram sendo realizadas com maior intensidade a partir 
de 19961, com a entrada de novos atores sociais no panorama local das 
instituições de saúde. No final desse mesmo ano a Federação das Organizações 
Indígenas do Rio Negro (FOIRN), firmou convênio com a Fundação Nacional de 
Saúde com os objetivos principais de realizar a mobilização comunitária e apoiar 
os agentes indígenas de saúde existentes. 

Durante os 03 anos seguintes foi se consolidando a articulação institucional entre 
as entidades que estavam mais diretamente ligadas à questão da saúde indígena 
na região, sendo realizados inúmeras reuniões e eventos direcionados à reflexão 
sobre o aprimoramento dos serviços de saúde prestados à população, 
reestruturação do processo de formação de agentes indígenas de saúde e 
implantação de uma infraestrutura de rede física, de transporte e de 
comunicação que fosse capaz de dar conta da complexidade epidemiológica, 
cultural · e geográfica da região. Essas discussões eram feitas no Grupo de 
Estudos em Saúde que reunia profissionais de várias áreas e de diversas 
categorias. Em 1999, foi fundada a Sociedade para o Desenvolvimento da Saúde 
Indígena do Rio Negro - SOS, que congrega essas entidades, revelando a 
maturidade dos atores envolvidos na percepção da necessidade da conjugação 
de esforços para efetivar a organização da saúde para as comunidades locais . 

. ,, 
A decisão política do Ministério da 5aúde/Funaação Nacional de Saúde, assumida 
no final de 1998, coincidiu com o ápice do momento de discussão no Rio Negro 
sobre a saúde dos povos indígenas da região e permitiu que as instituições 
envolvidas tentassem colocar em · prática todas aquelas idéias há tempos 
defen~idas. A experiência acumulada pelas organizações indígenas do Rio Negro, 
fruto de um lonqo processo histórico de· lutas contra a opressão colonízadora," 
pela demarcação das terras e mais recentemente pelo direito à saúde é 
ingrediente fundamental para o bom desempenho do processo de distritalização. 

1 Implantação do Projeto Rio Negro da SSL e estruturação do Centro de Saúde ~' 
Escola Dom Walter Ivan 
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3, D11erlçlo da Área de Abrangincla da SSL e dos Povos Indigenas 

A região do alto Rio Negro está situada no Noroeste Amazônico, ern área 

fronteiriça com a Colômbia e a Venezuela compreendendo um território de 

108.000 km2 de terras indígenas referentes aos municípios de São Gabriel da 

Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro. Nes~ região existem 19 grupos étnicos, 

que falam cerca de 15 línguas derivadas das famílias Tukano, Arawak, Maku e 

Yanomami, sendo que a população estimada é de 30.000 indígenas (10% do 

total da população indígena no Brasil) distribuídos em aproximadamente 600 

aldeias situadas na Bacia do Rio Negro, ao longo de uma extensão de cerca de 

3.000 km de rios. 

Os rios dessa região fazem parte de um ecossistema específico conhecido como 

rios de águas pretas e apresentam uma variedade de micro ecossistemas ainda 

não tão bem estudos pelos cientistas. Encontram-se áreas com terra firme e 

maior parte com solos do tipo latossolo e uma reciclagem de nutrientes menos 

complexa. Encontram-se, -ainda, regiões de floresta inundáveis e igapós. 

Portanto, à população que ocupa este complexo de águas pretas mantém todo 

um tipo de adaptação que implica numa diversificação, utilizando-se de todas as 

águas acessíveis. 

Neste tipo de ecossistema, por suas condições oligotróficas, a adaptação da 

população tende ser de uma contínua busca de estratégias para sobrevivência 

visto que a maioria das terras existentes na região são pobres em nutrientes . . ,, 

As áreas do alto Rio Negro são habitadas por diversos povos referentes às 

famílias lingüísticas Arawak e Tukano, habitantes tradicionais dos grandes rios e 

igarapés navegáveis e pelos grupos da família Maku, que habitam, 

majoritariamente, as regiões lnterfluviais adjacentes aos rios Tiquié e Papuri. 

G~upos Yanomami com uma população aproxlrnada de 2.500 indivíduos habitam;· 

principalmente, em regiões vizinhas ao Pico da Neblina. 

Os Tukano ocupam fundamentalmente as margens dos Rios Uaupés, Tiquié e 

Papuri, enquanto os Arawak situam-se preferencialmente às margens do Rio 

Içana, , do Rio Negro e do Rio Xié. Atualmente um número expressivo de 

1 
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indivíduos destas etnias mora na sede do município de são Gabriel da cachoeira, 

compondo a maior parte da população urbana da região. 

Estas etnias vêm experimentando um processo de contato prolongado e 

progressivo que se Inicia desde os séculos XVII e XVIII. Neste contexto, o 

paradigma sócio-cultural atual destas etnias comporta notáveis singularidades. 

Mantendo suas tradições·, os indígenas Tukanc, e Arawak contam com boa 

parcela de indivíduos alfabetizados (em comparação com outros povos 

indígenas). Entre estas etnias podemos encontrar professores, estudantes, 

comerciantes, soldados, funcionários públicos, profissionais da área da saúde 

(incluído aí os agentes indígenas de saúde que atuam nas aldeias) entre outros 

diversos atores sociais. Os Tukano e Arawak são excelentes agricultores, 

primando pelo cultivo da mandioca (entre outras espécies) e mantém com os rios 

vínculos estreitos, servindo-se dos mesmos enquanto fontes de pescado e vias de 

Interação social. 

Em contraste com os Tukano e Arawak, os grupos Maku do alto Rio Negro 

(Hupde, Yohupdé, Dâw) vivenciam um processo de contato distinto, 

incrementado apenas nos últimos 30 anos, décadas marcadas pela ocorrência de 

profundas alterações culturais entre esta etnia. Neste período, a maior parte das 

populações Maku do alto Rio Negro ( que eram tradicionalmente nômades, 

coletores, caçadores e que habitavam o interior da floresta em pequenos 

grupos}, a exemplo do que já havia acontecido às outras etnias, tornou-se 

sedentária. Grandes povoados, abrigando vários clãs, foram formados e muitos 

grupos atualmente ocupam espaços próximos à margem dos rios, nas 

vizinhanças de aldeias Tukano, localidades onde as escolas e as mercadorias dos 

"brancos" são mais facilmente disponíveis. O processo de sedentarização trouxe 

consigo, de modo abrupto, a escassez alimentar e numerosos problemas de 

saúde. Os Maku ainda são considerados, por muitos, os indígenas mais 

"primitivos" da região, preservando grande parte de suas tradições, incluindo as 
··' 

práticas de saúde. Detêm índices baixós de alfabetização, não contam com 

organizações capazes de representá-los politicamente, bem como não contam 

com agentes de saúde. 

É importante notar que o processo de contato dos grupos Hupoê e Yohupdé (que 

perfazem cerca de 1.500 indivíduos, formando a maioria da população Maku) ~- 
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sempre foi permeado pelos Tukano devido ao fato que existe entre estas etnias 

um singular padrão de relacionamento interétnico, mitologicamente sustentado, 

em que as trocas culturais ocorrem dentro de um sistema hierarquizado, no qual 

os Tukano ocupam o nível superior desta hierarquia em relação aos Maku. Éste 

padrão tradicional vem sendo particularmente modificado pelas situações geradas 

pelo contato com a sociedade não indígena, porém continua operante, sendo 

necessário levá-lo em consideração na execução de ações de qualquer natureza 

executadas junto a estes grupos. 

3.1 Aspectos Culturais 

Os grupos Tukano e Maku da região do Rio Negro estão integrados em um 

sistema cultural homogêneo, fruto de um processo de elaboração cultural no qual 

os Indígenas acreditam terem vindos para este mundo através de uma longa 

viagem que realizaram dentro de uma cobra-grande, anaconda. Cada povo tem 

sua especialidade e sua identidade no interior deste sistema que, por sua vez, é 
hierarquizado no contexto dos grupos lingüísticos, no interior de um clã, sempre 

dos maiores para os menores, numa escala de senioridade. A hierarquia tal como 
• 

é percebida pelos índios é extensiva a todas relações sociais. cada um tem um 

papel e uma identidade no interior deste sistema que se mostra extremamente 

complexo, uma vez que regula as relações sociais em todos os níveis. 

Este sistema, apesar do contato com a sociedade envolvente e do processo de 

evangelização e escolarização que estes povos estão vivendo, continua vivo e 

atuante. Fazem parte da tradição cultural destes povos três elementos presentes 

em cada um dos grupos "lingüísticos. Os três elementos são a Maloca, o 

Dabucuri e Jurupari. A maloca, que na realidade hoje representa um povoado, 

uma aldeia, organiza as relações no interior de cada clã. O Dabucuri, a festa das 

trocas, representa as formas como se dão as relações entre os grupos e os clãs. 

cada um dos clãs tem um sistema próprio de conhecimento e nomeia seus 

ancestrais. o Jurupari é o estruturador de todo este sistema e regula as relações .• , . 

entre os diversos grupos étnicos de toda a região. 

Os sistemas e práticas tradicionais de saúde, de inegável eficácia, igualmente 

continuam existindo na forma dos pajés e dos homens iniciados que sabem 

"soprar" ou benzer e constituem um dos baluartes da cultura indígena da região. 

Os estados mórbidos encontram as respectivas terapêuticas explicadas no mito 
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de origem; conseqüentemente, um bom pajé, que conheça o mito em sua 

totalidade, é capaz de definir a doença e sua respectiva cura. 

Várias das patologias decorrentes do contato parecem não serem reconhecidas 

nesta mitologia e não possuem, portanto, uma terapêutica tradicional. É 
necessário que este contexto, dificilmente visível, no qual ocorre a coexistência 

das práticas tradicionais indígenas e das práticas de saúde derivadas da 

sociedade envolvente, seja_ levado em consideração na execução de trabalhos de 

saúde junto a esses povos . 

. ,, 
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4. Recrutamento, Seleção e Treinâmento de Recursos Humanos. 

O processo de recrutamento e seleção de recursos humanos para o DSEI-RN, foi 
realizado no período de dezembro de 1999 a Jevereiro de 2000 e se deu em duas 
frentes: 

• Recursos Humanos Locais: Considerando-se o aspecto da sustentabilidade 
do modelo de assistência do Distrito Sanitário e a existência.de mão-de-obra 
local, principalmente de técnicos de enfermagem, foi concebido um processo 
conjunto de recrutamento e seleção de pessoal que visava a contratação dos 
profissionais aorna mencionados além de pessoal administrativo e de apoio. 
As etapas desse processo foram: análise de currículos prova escrita e 
entrevista com os candidatos. 

• Recursos Humanos de Outras Localidades: Diz respeito aos profissionais 
de nível superior (médicos, enfermeiros, dentistas, administradores) e que 
representa um dos grandes problemas para a implementação adequada de 
um sistema diferenciado de atenção à saúde. A característica predominante 

• de locais distantes, nos quais vive a maioria da população indígena brasileira, 
muitas vezes, implica na não adequação dos profissionais que nelas 
trabalham às exigências do mercado de trabalho e nas possibilidades de 
ascensão na vida acadêmica. Geralmente, esses fatores são determinantes 
para a alta rotatividade desses profissionais nas áreas indígenas. O objetivo, 
então, foi atrair pessoal qualificado, com boas propostas salariais e com 
perspectivas de atuação diferenciada. No caso da SSL, utilizou-se os 
seguintes meios de comunicação para o recrutamento: anúncios em jornais .,, 
de grande circulação e na internet, anúncios em cartazes nos departamentos 
de saúde pública e de enfermagem nas universidades, contatos pessoais. Os 
profissionais médicos foram os mais difíceis de recrutar e contratar. Um bom 
canal de divulgação foi a página da internet do Conselho Federal de Medicina. 

O quadro de profissionais da SSL ficou assim constituído: 

Profissionais de Saúde Pessoal Administrativo e de Aooio 
02 médicas 01 administrador 
08 enfermeiros O 1 secretária 
02 odontólooas 03 auxiliares administrativos 
14 técnicos de enfermagem 01 prático 

01 auxiliar de services aerais 
01 auxiliar de limpeza 
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Os profissionais de saúde passaram por um treinamento introdutório, comum a 

todas as instituições conveniadas, no qual discutiu-se os aspectos das 

especificidades culturais da região, dos principais problemas de saúde existentes 

e da interface entre as instituições executaras das ações de saúde no âmbito do 

DSEI-RN e os serviços de saúde da rede do SUS. 

Em seguida os profissionais foram introduzidos à realidade de campo, por 

profissionais com experiência na região. Este contato inicial além de propiciar o 

conhecimento geral das áreas de atuação, da organização política existente, dos 

agentes de saúde, lideranças indígenas e da população em geral, permitiu a - 

discussão do planejamento das atividades a serem realizadas no ano de 2000 

junto às comunidades indí9enas, colaborando na estruturação, em conjunto com 

a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), dos Conselhos 

Locais de Saúde. 

Acreditamos que esta forma de introdução de profissionais é adequada, pois . . 
permite a adaptação gradual das equipes à realidade da região e diminui o 

impacto do encontro de culturas diferentes . .Observamos, também, que a 

rotatividade de profissional, em todo o- DSEI-RN, foi pequena. Dos 83 

profissionais de saúde contratados para todo o Distrito, apenas 11 se desligaram 

das atividades ( 12% ). cabe ressaltar que, desses 11 profissionais, três foram 

trabalhar em outros Distritos . 

. ,, 
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S.: Organização e Desenvolvimento do Trabalho das Equipes 

A proposta de implantação dos DSEis adotada pela FUNASA pressupõe que o 
modelo assistencial seja um subsistema do Sistema Único de Saúde e procura 
adaptar o Programa de Saúde da Família como estratégia para atingir a 
organização dos serviços de saúde, com vistas a melhorar a qualidade dos 
serviços prestados à população. 

Seguindo alguns princípios do modelo assístendal na forma dos Distritos 

Sanit.ários como a definição do território de atuação e adscrição da clientela às 
equipes de saúde, definiu-se a localização dos Pólos-Base e realizou-se o 
cadastramento das famílias existentes nas comunidades indígenas das áreas de 
abrangência da SSL. A definição dos Pólos-Base foi feita a partir dos seguintes 
critérios: 

)- Divisão dos rios, em porções do curso dos mesmos, já utilizadas na região 

• (Alto, Médio e Baixo); 
~ Consideração de trechos de rio com maior dificuldade de acesso; 
, Dimensionamento das atividades para cada equipe, de forma que cada uma · 

fique responsável, em média, por 20 comunidades. Desta forma os Pólos 
Base são: Pari-cachoeira, no Alto Rio Tlqulé; São José 11, no Médio Rio 
Tiquié, Taracuá, que comporta a população do Baixo Tiquié e Baixo Uaupés 
e, finalmente, Yauaretê referência para a população do Médio e Alto Rio 
Uaupés. Na seqüência apresentamos o mapa da região destacando os Pólos- .. ,, 
Base e sua área de circunscrição. 

A transição do modelo assistencial faz parte do processo da organização dos 
serviços e está sendo avaliada continuamente. Nesse primeiro ano de 
implantação, as equipes de saúde têm atuado nas comunidades adscritas aos 
Pólos-Base e também nestes centros de referência, sob a forma de rodízio:··'A 
estratégia do rodízio de profissionais visa manter, continuamente, a cobertura 
assistencial de modo que, no mínimo, exista um técnico de enfermagem na área 
do Pólo-Base. Dessa forma, os profissionais permanecem, em média, 25 dias em 
campo, realizando a cobertura assistencial das comunidades e dos Pólos-Base, .o 
acompanhamento dos agentes indígenas de saúde e os atendimentos de 

}, 
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emergência. Após esse período a equipe é substituída por outra. A cada três dias 
trabalhados corresponde um dia de folga a ser gozada na sede do Distrito. 

A seguir apresentamos o Gráfico 1, que demonstra a cobertura assistencial 

obtida, durante o ano de 2000. A representação gráfica diz respeito a todas as 

ações desenvolvidas pelas equipes (assistência médica, de enfermagem e de 

odontologia). 

-,, 

... 

i 1 !1 ,, 1 
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·- ·----- --~------·---··---------- 
Gráfico 1. Cobertura Assistencial, por Pólo Base, em dias, por mês. Equipe SSL/DSEI, 
RN 
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O gráfico permite visualizar que durante o período de março a dezembro de 2000 as 

áreas foram cobertas, com a presença de profissionais de saúde. A média de 

permanência das equipes em campo foi de 20 dias. Os meses de janeiro e fevereiro 

foram utilizados para a estruturação da SSL e para o processo de recrutamento, 

seleção e treinamento dos profissionais. 

Evidencia-se que nos Pólos-Base São José II e Yauaretê a cobertura assistencial 

atingiu uma média de 22 e 26 dias, respectivamente, por mês. A interpretação para 

esse fato se deve, em relação à São José II, tratar-se de uma área de atuação da SSL 

desde 1996, com uma equipe experiente, na qual a maior parte dos técnicos de 

enfermagem já estarem capacitados para as atividades de rotina, sem a presença 

contínua do profissional enfermeiro. O trabalho da equipe pode ser otimizado com os 

técnicos sendo supervisionados, com o auxlllo das radiofonias. o enfermeíro pode se 

deslocar para outras comunidades e manter a comunicação constante com o técnico 

que está em outra localidade da região do Pólo. A área do Pólo de São José II 

demanda maior atenção devido, também, a concentração de povoados Hupdes que se 

apresentam com situação de saúde mais crítica. 

Em relação a Yauaretê, a presença praticamente constante de profissionais se deve, 
' 

entre diversos fatores, à relação quase que inversa da que foi estabelecida pela SSL . . 

na região do rio Tiquié, durante os quatro anos de sua atuação na área. O trabalho 

inicial da SSL era realizado nas comunidades do rio Uaupés, em todos os seus trechos 

(Alto, Médio e Baixo), entretanto, a SSL não atuava no centro de Yauaretê onde se 

concentram pessoas de diversas etnias, distribuídas em 10 bairros, devido à existência 
do serviço de saúde represe,ntado pelo Hospital São Miguel e efetivado pela Diocese 

de São Gabriel da' cachoeira/Irmãs 5alesianas da Visitadoria de Santa Terezinha em 

parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Portanto, com a implantação do DSEI, 

ocorre a modificação no modelo assistencial, incluindo-se às atividades de ~visitas 1 -·-_. _ -------- . . ::-::::-~- 
do!1]iCiliárias.e p fortalecimento das ações com os agentes indígenas de saúde. ·- - - -, 

.~· 
O panorama político, econômico e organizacional dessa localidade é bastante 
complexo. O processo de escolarização iniciado pelos missionários salesianos no 

começo do século e mantido até os dias atuais, está incorporado no cotidiano dos 

indígenas da região. A concentração demográfica existente em Yaúaretê se deve ao. 

afluxo constante de crianças, jovens e suas famílias, provenientes de diversas 

comunidades, para a escola. Portanto, existem representantes de vários grupos~' 

,. 1 1 • 1 1 J •1' ,, 3/ 
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étnicos convivendo no mesmo espaço territorial e a organização interna desses grupos 

segue o padrão das comunidades indígenas menores. Externamente, o poder está 

dividido entre os 10 capitães de cada bairro, o líder geral de Yauaretê e o líder 

regional, representante .da área do Alto e Médio Uaupés e com os representantes das 

diversas organizações de base existentes, ou seja, não existe uma liderança única. Os 

problemas econômicos são de extrema importância e devem também ser considerados 

no entendimento da complexidade existente. O espaço para as roças é escasso e 
bastante disputado; o pescado também é raro nessa porção do rio Uaupés, portanto, 

as fontes tradicionais de obtenção de alimento não são suficientes para suprir as 

necessidades de uma população em constante crescimento. Os produtos 

industrializados são levados de São Gabriel da cachoeira para a comercialização o que 

eleva ainda mais custo de vida em Yauaretê. Sendo assim, Yauaretê tem as 

característica de um pequeno município, com problemas de infra-estrutura básica 

típicos como falta de saneamento básico e uma grande massa de população sub 

empregada e desempregada. 

Diante disso, no planejamento da execução de um trabalho de saúde, com o 

pressuposto da participação comunitária, foi prevista a ocorrência de diversos conflitos 

a serem levantados com o mote da questão saúde, sendo considerada, desde o 

princípio como área crítica de trabalho, por todos esses motivos e por incluir a 

comunidade de Santo Atanásio, povoado Hupdé, de acesso extremamente difícil com 

cerca de 300 habitantes, vivendo em péssimas condições de saúde. 

A previsão se concretizou logo de início com a discussão do plano de trabalho, no mês 

de março, durante a Assembléia das organizações de base daquela região, quando se 

discutiu, entre outras coisas, o salário dos profissionais de saúde. As reivindicações 

dos çomunitários se voltaram para a necessidade de contratação de técnicos de 

enfermagem dessas localidades, a·rgumento que foi rebatido, pois a equipe da SSL 

conta com três profissionais dessa categoria procedentes daquela área. Durante o 

ano, por díversas vezes, foram necessárias reuniões para a solução de conflitos. O -~· 
Conselho Local de Saúde não atuou de form·a satisfatória e não conseguiu cumprir 

com suas atribuições. Outro agravante foi a ocorrência de uma epidemia de diarréia, 

no mês de outubro, ocasionando a morte de 10 crianças, na faixa etária de 1 à 2 anos 
e a saída da irmã salesiana que lá trabalhou por mais de 20 anos, por motivo de 
aposentadoria, O problema foi solucionado com a mobilização deprofísslonats das três 

I'' 1 ' 



instituições executaras para o Pólo-Base de Yauaretê, que fizeram o controle da 

epidemia e a cobertura assistencial no Hospital São Miguel. 

Os demais dois Pólos-Base (Pari-Cachoeira e Taracuá} tiveram uma cobertura 

assistencial em menor escala que os dois outros citados, devido o número de 

profissionais contratados não ser suficiente para cobrir todas as demandas. 

Entretanto, a cobertura, principalmente, para os casos de emergência esteve 

assegurada, pois, nas situações nas quais foram detectadas esse tipo de necessidade, 

houve o deslocamento de profissionais dos outros pólos para equacionar o problema. 

Esses dois pólos também não estão devidamente estruturados como no caso de 

Yauaretê e São José 11; a estruturação dos pólos é fundamental para o bom 

desempenho das equipes e para a melhoria da cobertura asslstencial. 

.J 
' 
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6. · Execução das Ações de Atenção Básica à Saúde 

6.1 Assistência médica e de enfermagem 

As atividades de assistência médica, de enfermagem foram realizadas em todas as 

comunidades da área de abrangência da SSL, através de visitas domiciliárias, nas 

quais foi possível realizar o censo populacional e registrar o número de famílias e 

comunidades existentes nas áreas dos rios Tiquié e Uaupés. Essa atividade permitiu a 

avaliação da situação de saúde encontrada em 2000, sendo este o ponto de partida 

para a comparação, nos anos seguintes, da eficácia da proposta de organização dos 

serviços de saúde. As atividades relacionadas ao trabalho de odontologia serão 

detalhadas em tópico específico. Na seqüência, apresentamos os resultados desse 

trabalho. 

O gráfico 2 que revela o número de comunidades e de famílias, por Pólo-Base, a partir 

do censo realizado pelos profissionais da SSL. 

Gnlflco 2. ff> de Comunidades e de Fanillas, po1 P6lo-Base - Rios TiqUl6 e lJaupês - DSB-RN- lvea de 
Abnlngfnc:11 da SSL - Jan/Dez 2000 
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O gráfico revela a existência de 116 comunidades e de 1._133 famílias distribuídas ao- 
longo dos rios Uaupés e Tiquié. A maior concentração demográfica é observada no 
Pólo-Base de Yauaretê, o qual apenas em sua sede, apresenta uma população de 

2.324 pessoas, distribuída em 10 bairros. A· proposta para o ano 2001 contempla ~" 
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estruturação de mais dois Pólos-Base (caruru do Tiquié e caruru do Uaupés), que 

foram construídos pela Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro no 

decorrer do ano 2000. 

O gráfico 3 demonstra o número de atendimentos médicos e de enfermagem, de 

acordo com os Pólos Base. 

Or6nco 3. Nilmtro de At1ndlmtnto1 Mfdlco1 e de Enf1m11gtm por Pólo.S11e • DSEI-RN . 
Are111 de Abrano•ncl1 da 88L • MAR-NOV 2000 
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Foram realizados 1. 770 atendimentos médicos e 4.327 de enfermagem, totalizando 
6.097 atendimentos. Estes procedimentos dizem respeito a consultas, tratamento 

medicamentoso, pequenas Intervenções (curativos, imobilização de membros, etc) e 

acompanhamento de pedentes em campo. Optamos por não dividir o atendimento 

prestado pelos enfermeiros dos realizados pelos técnicos de enfermagem, como 

suçerern os impressos de produtividade da FUNASA, pois é uma prática inadequada 

para a rotina do trabalho de campo. 

6. 2 Censo Populacional 
Durante o desenvolvimento do trabalho de assistência médica e de enfermagem foi . •"'' 

elaborado o censo populacional e o prontuário familiar. A situação populacional das 

áreas da SSL, por Pólo Base e faixa etária é demonstrada na Tabela 1. Os dados 

pormenorizados, por comunidade, estão anexos a este relatório. 



Saúde f:. em i:imite-ô 

TABELA 1. CENSO POPULACIONAL POR PÓLO-BASE E COM A FAIXA ETÁRIA- DSEI- Rril -RIOS TIQUIÉ E UAUPÉS - JUN 2000 - EQUIPE SSL. 
Pólo-Base I< 1 Ano Ol-4a OS--09a 1 10-14a 1 15-20a 1 21-30a 1 31-4Da 1 41-SOa 1 51-60a 60 E+ Total Total 

Geral M I F MI F IMI F IMIFIMIFIMIFIMIFIMIFIMIFI M F M F 
Pari cachoeira 19 I 25 1 67 1 91 1 90 I 88 1 97 11111 82 1 87 l 77 I 62 I 96 1 83 l 67 I 44 I 31 I 30 I 35 1 31 I 661 I 652 1 1313 

·· São José II 8 1 13 1 63 1 56 1 74 1 74 1 67 1 70 I 53 1 56 1 85 I 85 I 60 1 40 1 54 I 40 I 32 I 30 I 33 I 28 I 529 I 492 1 1021 

Taracuá 31 I 18 71 1 59 1 90 I 96 1 89 1 88 I 66 l 70 I 81 I 74 I 91 1 81 l 44 I 28 '.i,j~ I 36 1209 

Yauaretê 49 I 95 

Total 1071151 

22s 1 229 1 319 1 zss l 274 I 22612601259 12s11215 l 19111911 2031175 laJ:tP~_ 
, -~~ 

140 l 151 20961.1~_ -~~ ~ _:1~'-#--· 

4014 

Total 
4291 4351 5731 546! 5271 4951 461] 4721 5241 4361438 l 395 I 368l 2B1ti;?tl-~~ 2441 2+4l}r~ -r~6~ -, 7557 

258 864 1119 1022 933 960 833 655 425 488 7557 1 
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6. 3. Registro da Morbidade: 
O registro da morbidade foi realizado a partir dos atendimentos médicos e de 

enfermagem efetivados pelas equipes distritais. A Tabela 2 mostra o consolidado 

da morbidade, distribuído por sistemas (aparelhos), da área da SSL. Em anexo, 
demonstramos a morbidade por Pólo-Base, separando os indígenas do tronco 

lingüístico_ Tukano dos indígenas do tronco Maku. 
TABELA 2. CONSOUDADO DO REGISTRO DE MORBIDADE - ÁREAS DOS RIOS TlQUIÉ E 

UAUPÉS- OSEI/RN - EQUIPE SSL- MAR/DEZ 2000. 

FAIXA ETARIA < 1ano 1-4 5-9 10-14 15-19. 20-39 40-59 60 e+ TOTAL 
~. Aparelhp Raplr~rló · 111 304 · 118 ·45 18 110 80 76 862 
Gripe 90 241 86 25 11 45 32 19 549 
Otile 2 8 6 5 o 13 4 4 42 
Amigdalite o 1 2 1 2 4 2 2 14 
Pneumonia 17 38 6 2 1 3 1 3 71 
Tosse Crônica o 5 6 8 1 31 30 40 121 
Outros 2 11 12 4 3 14 11 8 65 
De. Aparelho Digestivo · : · •• 60 372 339·· 240 64 356 256 107 1794 
Diarréia· 49 136 39" . 31 9 29 39 19 351 
Parasitoses Digestivas 11 234 300 202 51 286 168 64 1316 

Sindrome Dispéptica o 2 o 7 4 41 49 24 127 
AfécÇ6es Qer:matológlcas · 101 284 ! 211·', : 140 84 159 88 62 1129 
Escabiose 45 125 115 71 39 63 41 22 521 
lmoetioo 18 46 27 11 9 13 6 2 132 
Lesões Fúngicas 12 63 33 29 14 33 17 19 220 
Abscessos 10 18 11 11 16 27 14 8 115 
Outros 16 32 25 18 6 23 10 11 1 \ 141 

~~.O.~álh11ctll :··: r-· 31 60' 26 12 .. 4 36 41 57 267 
Conjuntivite 30 56 22 7 2 16 11 12 156 
Tracoma o 1 o 1 o 8 6 14 (30' . 
Amaurose nor Tracoma o o o o o 1 2 1 41 

Outras Afec. Oftálmicas 1 3 4 4 2 11 22 30 77 
AJ~ S~st. _IV!~~~~ E~ ••• létlco, o 3 .. 4 5 5 100 238 198 553 
Lombalaia o o 1 o o 46 71 34 152 

L.E.R. o o o o o 25 75 69 169 

De. Degenerativas o o o 1 o 6 17 30 54 

De. Reumatológicas n o o o o 8 62 48 118 

Outros o 3 3 4 5 15 13 17 60 

Outra• Afecçõé•.~~~lt~'?~ ·.·;. ~·~~ ·:- -Ó. ,·:rs: .• ·:: -, :.~. . ~'~':':'1?-i ~\{ ,;, ,::~ ·~*~· !:,{'~ ':' ·Y: ~. . : .. 
·. •:: 

Cefaléia o 1 2 9 10 51 49 28 150 

Anemia 1 9 9 7 7 22 11 23 89 

Ferimentos o 4 10 8 6 18 14 20 80 

Malária Vivax · o 1 1 1 o 2 3 o 8 

Malária Falcioarum o o o o o o 1 o 1 

Malária Mista o o o o o o -O O•. o 
Odontalaia o 3 3 7 7 9 9 1 39 

lnfeccão Urinária o o 6 1 o 13 3 o 23 

Acidente Ofidico o o o o 1 5 o 2 8 

DST o o o o o 5 1 2 ( 8 } 

Desnutrição Protêico Calórica 4 4 1 5 o 5 5 19 49 
Outros 7 9 10 9 6 37 28 33 139 
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Gráfico 4 . Registro de Morbidade, por Sistemas. DSEI/RN • Rios Tiquié e 
Uaupés • Mar/Nov 2000 
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A análise da morbidade através da Tabela 1 e do Gráfico 4 permite averiguar que as 
Doenças do Aparelho Digestivo, com destaque para as Parasitoses Digestivas, 
representam a principal causa de adoecimento na área estudada. O coeficiente de 

prevalência das Parasitoses Digestivas auferido foi 174 por 1.000 
habitantes. As doenças dlarréicas também tiveram importância como causa de 
morbldade e também de mortalidade como veremos a seguir no tópico dedicado à 
avaliação dos óbitos ocorridos. 

Em comparação com os anos antenores do trabalho da SSL, a situação em relação às 

Doenças do Aparelho Digestivo mantém o padrão. As medidas exeqülvels a curto 
prazo para diminuir o Impacto social do problema são o tratamento em massa com 
antiparasitários e a formação dos agentes Indígenas de saúde para a abordagem e 
intervenção, de acordo com a sua competência, junto às comunidades. A primeira 
medida foi efetivada pelas equipes distritais em conjunto com os agentes de saúde, 
através do tratamento em massa, com freqüência semestral. Em relação à atuação 
específica dos agentes de saúde, estes necessitam de apoio, acompanhamento 
constante e da continuidade do processo de formação para que os hábitos da - 1- -- -· 

população relacionados ao acondicionamento dos alimentos, captação de água e· 

destino dos dejetos possam ser, gradualmente, modificados. 

O fato das parasitoses digestivas estarem no topo da ocorrência de doenças nos 
remete, mais uma vez., à necessidade de medidas de saneamento básico, a serem 
feitas em longo prazo, mas cuja implantação é urgente, para que esse perfil 

epidemiológico seja alterado, 

Uma das ações pactuadas pela SSL e FUNASA no âmbito do convênio 439/99 foi a 
realização de um estudo para avaliar as alternativas relacionadas ao saneamento para 
a região. o motivo principal para a realização desse estudo é que várias iniciativas 
foram tomadas, em diversas áreas indígenas para tentar equacionar o problema e a ... , . 

maioria delas não alcançaram o resultado esperado. O trabalho realizado pela SSL foi 
feito com a participação da comunidade em reuniões das associações de base, com a 
participação de um técnico do Grupo Técnico de Apolo, organização não 
governamental que trabalha com tecnologias alternativas para saneamento. O estudo 
foi feito e o relatório se encontra em anexo. No entanto, não será possível 

1' 111, • , •• 
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implantar as sugestões ali mencionadas, devido à falta de recursos 
financeiros do teto orçamentário do DSEI-RN. 

Outro grupo de doenças que são muito comuns na região são as afecções 

dermatológicas, com destaque para a escabiose e as lesões fúngicas. Quanto à 
escabiose as medidas de intervenção são as medicamentosas e as ações de educação 

em saúde. A utilização de vestuário industrializado, decorrente do processo de contato 

e de convívio com missionários, aliado a fatores econômicos que não permitem à 

população comprar sabão para a lavagem das roupas, auxilia na manutenção dessa 

patologia na comunidade. É comum a cena dos comunitários tomando banho com 

shorts e camisetas, que acabam secando no corpo. Esse hábito adquirido é mais 

notório quando da presença das equipes de saúde nas aldeias e provavelmente é 
motivado pelo pudor em relação ao corpo, difundido pelo trabalho missionário e 

colabora, também, para o aparecimento e manutenção das lesões fúngicas. 

As Doenças Respiratórias aparecem como a 3ª maior causa de doenças entre a 

população indígena dos rios Uaupés é Tiquié e tem um impacto significativo nas 

causas de morte. Os registros evidenciam as gripes como doenças de maior 

ocorrência. Assim como nas Doenças Diarréicas, o trabalho do agente de saúde é de , 
' 1 

fundamental importância para evitar o agravamento dos casos. 

As Afecções do Sistema Músculo-Esquelético aparecem como a 4ª principal morbidade 

na área estudada. As patologias contempladas nesse grupo de doenças evidenciam a 

necessidade .de uma atuação direcionada para a Saúde do Trabalhador. As Lesões por 

Esforço Repetitivo e as lofllbalgias decorrem do modo de produção típico da 
1 

populaçã·o indígena: derrubada da mata, escoamento da . produção da roça e o 

processamento da mandioca. As atividades produtivas são fundamentais para a 

manutenção da sobrevivência física e cultural dos povos Indígenas e os pmblemas 

detectados em decorrência delas devem ser abordados considerando-se os aspectos 

antropológicos pára a tomada de medídas de saúde compatíveis com a realidade 
' - -·· . , •• 1. 

cultural e a necessidade de sobrevivência. · 

O grupo de Outras Afecções é composto por patologias que não foram sistematizadas 

por aparelhos e fazem parte das queixas e diagnósticos mais comuns apresentados 

pela população. 
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As que necessitam de maior atenção são: Desnutrição Protêico calórica associada às 

anemias, decorrentes do fator de instabilidade alimentar característica da região da 1 ~ 

Bacia de Águas Pretas; as Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids que devem ser 

abordadas com urgência, pois, a região apresenta aspectos que favorecem a 

transmissão dessas doenças: área de fronteira e grande mobilidade da população, 

presença de grande contingente de população flutuante (garimpeiros, militares, etc.) 

advindo' de diversas regiões do país. Existem 02 casos de Aids confirmados em 1996 

na região, através da Imprensa regional, no entanto não há registros tanto Secretaria 

Munlclpal de saúde quanto na Secretaria Estadual de saúde que evidenciem a real 

problemática das DST e Aids no munícípío de São Gabriel. A instalação de um 

Programa de Prevenção das DST e Aids depende muito da organização da rede de 

referência do SUS, pois, a rede municipal tem limitações para dar a resposta adequada 

ao levantamento do problema. Para o ano 2001 a equipe da SSL planeja iniciar a 

implantação do Programa de Saúde da Mulher, através do acompanhamento pré- 

natal, com o objetivo de propiciar o acesso da população feminina a esse serviço no 

âmbito da Atenção Básica. A implantação do referido programa vai suscitar a 

adequação da rede de referência, que deverá ser aprimorada para o bom atendimento 

das ·demandas. 

Os acidentes ofídicos causam grandes transtornos à população devido ao elevado 
custo social, com frequentes repercussões econômicas na família do acidentado, 

decorrentes, principalmente das seqüelas do ferimento. A falta de soro antiofidico 

liofilizado é um problema constante, que deixam as equipes sem condições de agir, 

principalmente, nas localidades distantes dos Pólos-Base. Nos Pólos, há um estoque 
.- 

deficiente de soro-antiofídi,co na apresentação convencional. Há notícias de que o 

Instituto Butantã, em São Paulo, está desenvolvendo tecnologia para produção de 

soro liofilizado. É urgente que a FUNASA entre em contato com a referida entidade 

para estabelecer um fluxo desse medicamento essencial em áreas indígenas, capaz de 

abastecer as necessidades dos Distritos. 

•"' 

As príncipais doenças encontradas são de resolução exeqüível com pouca tecnologia, 

no entanto, para a reversão desse perfil epidemiológico, típico de regiões com 

condições sócio-econômicas precárias, é necessária a continuidade das atividades 
sistemáticas de saúde, com o aperfeiçoamento da formação dos agentes indígenas de 

saúde e constante controle social. Ou seja, é necessária a consolidação da Política de 
saúde Indígena, na forma dos Distritos sanitários Especiais Indígenas. 

:;· 1" ! , •• 
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6. 4. Registro de Nascimentos e de Gestantes. 

Durante o período de janeiro a dezembro de 2000, foram reyistrados 204 

nascimentos nas áreas de abrangência da SSL. O quadro abaixo destaca o registro 

dos nascimentos por sexo e por Pólo-Base. O Coeficiente de Natalidade Geral 
auferido, para as áreas estudadas, foi de 27 nascidos vivos por 1.000 

habitantes. 

Nascimentos Masc. Fem. S/Reg Sexo TOTAL 
Pari-Cachoeira 20 35 55 
São José II 11 19 30 
Taracuá 8 15 1 24 
Yauaretê 41 52 2 95 

80 121 3 204 

Em relação às gestantes foram registradas 90 mulheres nessa condição conforme 

demonstra o quadro a seguir. O Coeficiente Geral de Fecundidade registrado 
foi de 115 por 1.000 mulheres em idade fértil. A proposta para o ano 2001 é 
realizar o acompanhamento pré-natal de 100% das gestantes da área dos rios 

Uaupés e Tiquié. 

Pólo Base Nº de Gestantes 
Pari-Cachoeira 13 
São José II 6 
Taracu~ 13 
Yauaretê 58 

TOTAL 90 
.,, 

6.5. Registro da Mortalidade 

Durante o período de março a dezembro de 2000 foram registrados 51 óbitos nas 

áreas de abrançêncla da $SL. A lista do registro de óbitos está em anexo. O gráfico 

5 apresenta as principais causas de morte registradas. .. ~ 

:·, 
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Grllflco li. Principais Causas de Morte, em valores absolutos - DSEIIRN - 
Área de Abrangência da SSL -JANIDEZ 2000 

D0c;. lnfec.e Par11slt6rlas 

•caus1n Exferna1 

2 1 4 l:IAfec. P•rlodo Perlnalal 

COoenças Ap. Clrculatórlo 

Dlgnorada 

37 

A partir do gráfico é possível verificar que a principal causa de morte está 
relacionada com as Doenças Infecciosas e Parasitárias, as quais representam que 
ocasionaram 37 dos 51 óbitos registrados. 

[?entre as Afecções do Período Neonatal foram constatados 02 óbitos em crianças 
menores de 28 dias de vida. As causas prováveis foram Anóxia Neonatal e · 

\ 

Pneumonia. 

O óbito relacionado às Doenças do Aparelho Circulatório foi motivado por um 
Acidente Vascular Cerebral, ocorrido num indígena do sexo masculino com 60 anos 

de idade. 
.,, 

As 04 mortes de causa ignorada revelam a necessidade de Intensificar a cobertura 
assistencial e o aprimoramento dos agentes Indígenas de saúde para evitar-se a 
ocorrência de mortes sem assistência médica. 

As causas Externas, motivo de 06 óbitos, foram as seguintes: 
• Suicídio (02); 
• Envenenamento por semente de cunurl (01); 
• Ferimento por Arma Branca associada a Trauma Craneo-encefálico (01); 
• Ingestão Alcoólica? (01);. 
• Queimadura de 30 grau (01). 

.~· 

~ t 1 



Saúde sein Limite0 

O gráfico 6 demonstra a relação entre os óbitos causados por Doenças Infecciosas 

e Parasitárias e as Demais Causas de Morte, no sentido de enfatizar a relevância 

das primeiras no perfil epidemiológico da região. 

QrAfloo t. Porcenl•o•m d11 Óbllo1 C1uudo1 por DoençH 
lnfeccloua • P1t11ll6rl11 •m R•llçlo àa Dem1l1 C1u111 dt Morte 

Dun1I~ Cau••• de 
Morte 
211% 

\ 
A representação gráfica explicita a necessidade de um trabalho intenso junto aos 

• 
agentes indígenas de saúde quanto a abordagem da diarréia, com a instalação do 

Monitoramento das Doenças Diarréicas Agudas (PMDDA). A patologia foi a causa, 

de 42% do total de óbitos. 

No período de março à dezembro, as equipes de campo se defrontaram com 02 

epidemias de diarréia. A primeira ocorrida em meados de fevereiro persistindo até 

março na região do rio Tiquié, que ocasionou a morte de 04 crianças, com 

predomínio em indígenas da etnia Hopdé, da faixa etária de 1 à 4 anos. Nessa 
ocasião as equipes estavàth sendo treinadas e não houve qualquer tipo de aviso 

por parte dos agentes de saúde da região alertando sobre o fato, sendo que . 

quando as equipes chegaram em campo os óbitos já haviam ocorrido. 
i 
I 

A segunda epidemia, que alcançou grandes proporções, aconteceu no mês de 

outubro, na região de Yauaretê, ceifando a vída de 10 crianças, com predomínio da _ 

faixa etária de 1 à 2 anos. Foi necessário um trabalho intenso e a mobilização das 

demais instituições executaras (Diocese/CSE e SEMSA), com o deslocamento de 

profissionais de saúde, para auxiliar a SSL no controle do evento. 



O relatório da equipe da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas e Regional da 
FUNASA que empreendeu a Investigação do Surto apontou para a contaminação de 
todas as fontes de água para consumo humano pesquisadas em Yauaretê. Foi 
colhido material fecal de 03 crianças que apresentavam diarréia na oportunidade do 
estudo e o microorganismo encontrado foi a E. Coli. Infelizmente, a equipe não 
chegou em tempo hábil de colher material no momento de maior ocorrência de 
casos. 

Merecem destaque também as pneumonias relacionadas a 8% das mortes e os 
quadros de tuberculose que, no período, representaram 6% dos óbitos. 

As Outras Doenças Infecciosas que representam 18% das causas de morte são as 
seguintes: 

• Quadros de Septicemia; 
• Meningite Bacteriana; 
• Neoplasia Hepática. 

Essas doenças nos alertam para o fato de que quadros graves também ocorrem em 
áreas indígenas, apesar do perfil epidemiológico das morbidades mais frequentes i 

' ser de patologias de resolução simples . 

. ,, 
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.7 ~·J · Indicadores· de ·saúde 

A partir' dos dados de mortalidade foi possível mensurar os indicadores de saúde, 

que serão descritos a seguir. Torna-se importante ressaltar, no entanto, que esses 

são dados referentes a um período de um ano de trabalho com uma população que 

permaneceu sem assistência à saúde, de forma continua e organizada há muito 

tempo; o sistema de Informação ainda não está completamente estruturado, 

podendo ocorrer sub registro. O cálculo do Coeficiente de Mortalidade Geral foi 

feito sem a padronização da estrutura etária, procedimento que, segundo os 

especialistas demógrafos e epidemiologistas, é imprescindível para a comparação e 

acurácia do resultado obtido. Portanto, não é indicada a comparação, nesse 

momento, com índices nacionais e internacionais: 

> Coeficiente de Natalidade Geral; 27 nascidos vivos por 1.000 
•I 

habitantesi · 

·{.:.::. ·~""rt"I 1 , : :, • 
·i:·. . ..e 1 • 1 ~ 

>. Coeficiente Geral de Fecundidade; 115 por 1.000 mulheres em idade 

.~;· - Coeficiente de Mortalidade Geral: 6,7, por 1.000 habitantes. 
·t~ .. 1-.~· 1 •••• .•.•:.- ~ '{'.,",.· •• 1 + • 1i :·:. 1 /: 1 ) ~ i .. 

,>.( ~ Coeficiente de Mortalidade Infantil: .&?, por .1000 habitantes. 
\ 'I , • 1 ' ~ .t; ,< '•' * h '..-•, ~ '-! < L ' , • , • ~ '• • ; ~.. < 

t~:··:· ~n,Jic,. d~. M~,,~-~e Infantil. pro~f.J.'.~~~al; 21°10 
:~ lndiçe de swaroop é Uemura; 27°/o ~t · · . · 
•• ~ : ,. ·:~· '•! • t)I'. • . 1 ' • ~ • • ; ' • : • : 

~. :· Cgeticiente.de .. Mottalidade por Diarrêia~ · 21., :líC;lr 100 .• 000 habitantes 
::· ·\ : • , "· "1' ~; •, ••• "~::~~ - ?: ~ .•. 1. :· · · ', 1 ··:(~f,' .': ,'. :it:'"1~•.r:J·-.; ·}~ .. ,, ~ , , ~ . 
~, ., Coeficiente ,. de Mortalidade por: · Tuberculose: 40 por 100.000 ~r·=~ r • : • • ! :·· ~. . •. ·· ·1:.!-' !·: ·!·//:_~--j·~ ·r,;·: ~1 ·.:. 

", · habitantes-. · ,. , ·. ·· .•. : .. ; .. - . . · "i,'':' , ' .;,.~ · ; w; ••• · '.,.n',:\:·. \ •,:,';l;t ~.:.~\{ ·.·~·1·, . , : · ~~>: Coeficiente de Incidência de tuberculose;.:.~~: por 100.000 habitantes 
·l . : . . · . J • •• '':', L : ,:;:•~ ; ~~, ,;,. ., - r, , ~ ~ , 

O gráfico 7 apresenta a Curva da Mortalidade Proporcional das áreas de 

abrangência da SSL, de acordo com os índices de Moraes2• A curva apresenta-se 
atípica, com uma configuração entre dois tipos de curva: a que demonstra um nível 

muito baixo de saúde -Tipo I (com predomínio de morte entre adultos jovens) t!' a 
que revela um baixo nível de saúde -Tipo tI (com predomínio de mortes entre as 

faixas infantil e pré-escolar). A curva apresenta, ainda, uma tendência para um 

nível regular caso haja a continuidade das ações sistemáticas de saúde. 

2 Rouquayrol. M. Zélia, in Epidemiologia e Saúde, pg. 23-71; 1994 - Ed. Medsi. 
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Grãflco 7.Curva de Mortalidade Proporcional -Áreas de Abrangência SSL - j 

DSEI/RN - ano 2000 / 
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O Índice de Swaroop e Uemura obtido (27%) revela que a razão de mortalidade 
proporcional para as áreas dos rios Tiquié e Uaupés está no nível 3 da classificação 
adotada para este índice, sendo característica de regiões em desenvolvimento, 
mas, que não conseguiram superar problemas importantes de saúde pública, fruto 
das grandes distorções econômicas e sociais existentes, uma vez que 73% das 
mortes ocorreram em pessoas com menos de 50 anos de idade. 

\ 

··' 
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a.·. vacinação·. 
1 

Durante o ano 2000 foram feitas 03 campanhas de vacinação, de acordo mm a 

normalização do Ministério lia Saú<.le, em todas as comunidades dos rios Uaupés e 
Tlqulé. O trabalho posslbllltou aumentar a cobertura vacinai, cujas médias em 1999 
estavam em 17% para vacinas de 3 doses em crianças até 1 ano de Idade. Com a 
atuação das equipes, a média de cobertura vacinai foi elevada para 86%. Os dados 
pormenorizados da cobertura vacinai est.ão em anexo. 

''; 
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9. ? Rede de Serviços do SUS 

Este tópico trata dos encaminhamentos de pacientes dos Pólos-Base para centros 

de maior complexidade técnica em saúde, sendo um dos problemas mais 

importantes a serem equacionados no processo de organização dos serviços de 

saúde. 

9.1 A Rede de Serviços de São Gabriel da cachoeira 

O município de São Gabriel possui uma rede de serviços de saúde que será 

descrita, a seguir, de forma bastante sucinta. 

casa de Saúde do Índio: Administrada pela Diocese de São Gabriel da Cachoeira 

em cooperação com a Visitadoria de Santa Terezinha, a Casa de Saúde do Índio 

representa a primeira referência para os indígenas procedentes do interior do 

município, exceto para os pacientes que necessitam de internação imediata no 

Hospital de Guarnição. 

Hospital de Guarnição de São Gabriel da cachoeira: dirigido por militares, 

sob o comando do 5º Batalhão de Infantaria de Selva e conveniado à rede do SUS. 
Este hospital tem as especialidades permanentes de pediatria, -ginecologia, 

obstetrícia. Odontologia e ortopedia. A resolutividade é secundária e limitada por: 

• Necessidade de equipamentos mais soflstícadõs que agilizariam determinados ~ .. , 
tratamentos e evitariam a transferência dos pac.ientes para Manaus. 

• Rotatividade da equipe médica, condicionada pela demanda das necessidades 

próprias do Exército. Em média, os profissionais permanecem 02 anos em São 

Gabriel e depois são remanejados para outras localidades. Sendo assim, a 

existência de determinada especlalldade médica vai depender da presença 

desse profissional no quadro. 

• Espaço físico reduzido em face· da demanda de atendimento. Faltam 
' 

consultórios para o número de médicos e dentistas existentes, portanto, existe 

uma capacidade ociosa de recursos humanos. 

1 .• 
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O HGu recebe os incentivos, padronizados pela FUNASA, relativos ao atendimento 

aos indígenas. Este recurso está em torno de R$ 7.000,00 por mês e compõe as 

fontes de recursos advindas do PAB (cerca de R$ 9.000,00 por mês) e das AIHs 

que a instituição normalmente recebe por força do convênio com o SUS. O HGu 

está responsável pelo encaminhamento de pacientes para Manaus, segundo 

orientação da Regional da FUNASA de Manaus. Os recursos para os fretes aéreos, 

as passagens aéreas ou fluviais são de responsabilidade do DSEI-RN e durante o 

ano de 2000 estavam alocados no convênio FUNASA/Prefeitura de SGC. 

Posto Médico Thiaqo Montalvo; administrado pela Secretaria Municipal de 

Saúde. Foi- parcialmente reaberto no segundo semestre de 2000, após passar 03 

anos em obras. A demora se deve ao fato da interrupção dos repasses dos recursos 

financeiros da Secretaria Estadual de· Saúde para o término do empreendimento, 

devido a problemas nas prestações de contas por parte do governo municipal. 

Desta forma o acesso à rede do SUS por essa via, durante o ano 2000, foi bastante 

precário; atualmente o quadro de profissionais de saúde de nível superior está 

sendo contratado e suas atividades tendem a ser retomadas. 

Centro de Saúde Escola Dom Walter Ivan; administrado pela Diocese de São 
1 

Gabriel da Cachoeira. Oferece à população os serviços de consultas ambulatoriais 

médicas e ódontológicas, laboratório, especialidade de dermatologia, pré-natal e de 

vacinação. 

9. 2. A Rede de Serviços de Saúde em Manaus • 
. ,, 

casa de Saúde do Índio: Administrada pela FUNASA, recebe indígenás 

encaminhados de todos os DSEis do Amazonas. O serviço tem deixado a desejar 

com inúmeros problemas administrativos e de organização interna. Os relatos de 

pacientes e de profissionais incumbidos de acompanhar os pacientes até Manaus 

evidenciam a necessidade de medidas urgentes para a melhoria do atendimento. A . . .. , 
referida casa não possui telefone, fica distante cerca de 30 Km do centro da cidade 

e tem negligenciado a responsabilidade de enviar os relatórios de retorno dos 

pacientes. 
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Representação da Prefeitura de São Gabriel: Serviço de apoio para a 

agilização de questões da administração municipal. Em relação à saúde, no ano 
2000, manteve 02 profissionais de saúde de nível médio e um motorista para a 

agilizar a marcação de consultas especializadas, exames e cirurgias. 

Acompanharam continuamente os pacientes e repassaram as informações 

referentes ao seguimento do tratamento. Atualmente a manutenção dessa 

estrutura está em fase de rediscussão, devido ao fato da Coordenação Regional da 

FUNASA em Manaus interpretar o seu funcionamento como paralelo ao da casa de 

saúde do Índio de Manaus e da nova administração municipal, questionar a 

validade de suas atividades. 

Hospitais da rede do SUS: As referências mais utilizadas são o Hospital 28 de 

agosto e o Instituto de Medicina Tropical de Manaus (IMTM). Estes hospitais são os 

de maior complexidade na região Amazônica e oferecem várias especialidades 

médicas. 

9.3. Fluxo de Pacientes Encaminhados 

Durante o ano 2000, foram encaminhados 169 pacientes das áreas dos rios 

Tiquié e Uaupés. 

O gráfico 8 apresenta o - número de pacientes encaminhados das áreas de 

abrangência da SSL, de acordo com a procedência dos Pólos-Base. . - -· 

Gráfico 8 1 N' de Paclent~s"hmlnhacfos, dé acordo'coni os P6lo1:-Base. JAmlEZ 2000 · 
DSEI-RN !~.~Abrar,gânclada SSL i . : • • • 1·''· 1' · . 
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O gráfico demonstra que o Pólo-Base de Yauaretê teve o maior número de 

encaminhamentos, seguido de São José II, Taracuá e Pari-Cachoeira, 

respectivamente. 

No entanto, se compararmos com o total da população desses pólos, São José II 

encaminhou mais pacientes para os centros de maior complexidade, pois, o número 

bruto de encaminhamentos representa 4% do total da população desse pólo. Os 
-l- 

encaminhamentos procedentes de Yauaretê referem-se a 2% do total da população 
dessa região. A razão deve ser estudada em termos das condições de saúde da f 
população, lembrando que na região do Pólo de São José existe uma parcela ~ 
expressiva dos indígenas da etnia Hupdê, que representaram 27,5% dos indígenas 

encaminhados por esse pólo. 

O gráfico 9 demonstra a porcentagem do total de pacientes encaminhados, de 

acordo com a etnia. 

Gr6fico 9. Porcentagem dos Pacientes Encaminhados de acordo com a Etnia· 
Área Abrang&ncla SSL • DSEIIRN • JAN/DEZ 2000 

[
·- - -- - -· - ----, ! 
OTukano : · 

_ l!!IHupdl!/Yohupdl! 1 ! 
ODessano 1 
OTariano \I 
•Kubeo 1! 

•I 
,aTuyuca :, 
!aPlrataputa 

--------- . - -------·----·-- ------- --·--- - .•. 

Nas áreas da SSL, os indígenas falantes da língua Hupde representam 14% da 
população total e o gráfico 9 nos alerta, novamente, para as condições de saúde 
desse povo, pois, em relação ao total de encaminhamentos, representaram 21 % 

dos pacientes encaminhados. 

I' 1 ,J,,,,,, Ir 1 
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Em relação ao total da população do DSEI-RN, os Hupdê perfazem 0,5% dessa 
população. 

O gráfico 10 demonstra a distribuição dos pacientes encaminhados de acordo com 

a faixa etária e o sexo. 

- 

GrMfco 10. Distribuição dos Pacientes Encaminhados, por faixa etária e sexo - 
Rios Uaupés e Tlquié -JANIOEZ 2000 ~D~· EQUIPE SSL 
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A representação gráfica revela que a maior parte dos. pacientes, de ambos os 
sexos,' estão na faixa etária dos 20 ao 59 anos . 
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O gráfico 11 apresenta os 10 principais motivos de encaminhamento de pacientes. 

Gtãfico 11. Dez Principais Motivos de Encaminhamento de Pacientes - DSEI/RN -Áreas 
de Abrangência da S~L - JAN/OEZ 2000 
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Através deste gráfico é possível perceber que a principal causa de encaminhamento 

de pacientes foi relacionada a Sintomático Respiratório, com 19 casos. 

Os problemas relacionados às Afecções Dermatológicas e as Febres a Esclarecer 

aparecem com 10 casos cada uma .. Na seqüência temos os Comunicantes de 

Tuberculose também com 10 casos. Torna-se importante relacioná-los aos _ 

sintomáticos respiratórios no sentido da possibilidade de otimização do serviço de 

Atenção Básica, írnplentandc o Programa de Controle da Tuberculose de forma 

interiorizada para evitar que pacientes com estes tipos de problemas sejam 

deslocados para a cidade. A proposta para 2001 é realizar a busca ativa nas 

comunidades, notificar os casos para a obtenção de medicamentos e para a 

alimentação do sistema de informação, bem como tratar os casos positivos e 

realizar o acompanhamento dos comunicantes. Os casos de resistência ao •. 

tratamento ou outras complicações deverão ser encaminhados ao centro urbano. 

As Doenças Diarrêicas foram motivos de 10 encaminhamentos, cabendo relembrar 

a questão da epidemia que grassou em Yauaretê no mês de outubro. O trabalho 

• 1 
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intensificado com os agentes indígenas de saúde vai colaborar com a diminuição 

dos encaminhamentos por essas doenças. 

As fraturas são motivo, por excelência, de encaminhamentos, uma vez. 'que a 

resolução se dá em serviços de maior complexidade tecnológica. Em 2001 as 

equipes distritais das áreas da SSL encaminharam 10 casos de pacientes com 

fraturas diversas. Os traumas aparecem com 9 casos. 

Os problemas oftalmológicos merecem destaque por serem bastante frequentes e 

sem resolutividade inclusive na cidade de São Gabriel da cachoeira. Não existe 

profissional· especializado na rede do SUS do município e os pacientes são 

encaminhados para Manaus, que por sua vez, também tem uma resolutividade 

baixa para esses casos, com demora acentuada para a marcação de consultas na 

rede pública. 

Os casos de pacientes com pneumonia encaminhados relacionam-se com o quadro 

de IRA grave e apontam também para a necessidade de intensificação do trabalho 
' ' • 1 • 

junto aos AIS para evitar os casos graves da doença . 

Em linhas gerais, as equipes distritais realizaram encaminhamentos pertinentes ao 

quadro' apresentado pelos pacientes. No entanto, existe a necessidade de manter 

um programa de educação continuada e a elaboração de protocolos de condutas 

para o aperfeiçoamento do trabalho das equipes e o oferecimento de maior preparo 

para a resolução dos problemas de saúde no âmbito dos Pólos-Base . 
. ,, 
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O gráfico 12 apresenta os dez principais diagnósticos obtidos nos serviços de 
referência da Rede do SUS tanto em São Ga~rlel, quanto em Manaus. 

o,,nco 12. Dez Principais Dl1gnóstlcos Realludo• nos Serviços de Refettncia • 
Pacientes Encamlnanhados das Areal de Abrangencla da SSL - DSEURN - JANIDEZ 
2000 
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Os • diagnósticos mostram uma relação estreita com os motivos de 

encaminhamentos. Nota-se a falha no sistema de Contra-Referência ao avaliarmos 

o número expressivo de diagnóstico Inconclusivo e da falta de registro de · 

diagnóstico. 

A casa de Saúde do Índio de São Gabriel não conta com um médico permanente 

em seu quadro de profissionais, tendo de contar com os registros advindos do 

Hospital de Guarnição e das referências de Manaus. Raramente os instrumentos de ....• , 
registro (prontuários e relatórios de retorno) expressam com clareza o diagnóstico 

dos pacientes; às vezes não existe nenhum dado alusivo ao diagnóstico final. 

Dos 168 pacientes encaminhados, 135 foram atendidos no âmbito de São Gabriel 

(79°/o); 33 tiveram necessidade de encaminhamento para Manaus (20°/o) e 1 

pedente foi removido para são Paulo, por motivo de trauma raquimedular (1 %) ..... · 

Este dado nos remete à necessidade de aperfeiçoamento do serviço de referência 

no âmbito do município para evitar a saída para outros centros urbanos. A média 

de permanência dos pacientes na cidade,é de 30 dias. 
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'10. Saúde Bucal 

As ações de Saúde Bucal para o primeiro ano do projeto da SSL consistiram. na 

elaboração de um projeto, adequado à realidade das populações indígenas. Para 
tanto as odontólogas da SSL realizaram o levantamento epidemiológico para a 

obtenção do índice CPOD (dentes cariados, perdidos, obturados e decíduos) nas 

comunidades dos rios Tiquié e Uaupés, priorizando as pessoas na faixa etária acima 

de 06 anos. 

Durante a realização do referido levantamento, foram realizadas ações educativas 

junto aos agentes indígenas de saúde, professores rurais e demais comunitários, 

que envolviam a escovação supervisionada, com distribuição de escova e creme 

dental, aplicação tópica de flúor gel, além de reuniões versando sobre a 

importânoia da manutenção da higiene bucal e conservação dos dentes. A seguir 

apresentamos os dados obtidos durante as ações de campo no período de março a 

novembro, incluindo o levantamento epidemiológico. Os quadros 1 e 2 e 3 referem 

se aos procedimentos preventivos, curativos, prevalência de cárie dentária (CPO-D) 

respectivamente. 

1.493 
2.742 
462 

-------·-··· .. ----·---- ·---- -- -- ---·--- 
PROCEDIMENTOS CURATIVOS 

Exame clínico 1.173 
Restauracões (ionôtnero e IRM) 72 
Exodontia. de dente permanente 397 
Exodontia de dente decíduo 72 
Exodontia de restos radiculares 180 
Sutura 388 
Total 2.102 

.~· 
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Faixa Etária Número de pessoas examinadas CPO-D Desvio Padrão 1 
12 46 6,18 2,9 ! 

' 15 - 18 85 9,74 4,69 
-----~- ----·--. ------- 

36-44 1 63 16,46 6,46 

GRÁFICO 13- INOICE CPO-D, POR FAIXA ETARIA - RIOS TIQUIÉ E 
UAUPÉS - AGO 2000 - DSEI-RN - EQUIPE SSL 

12 15-18 3644 

O quadro a seguir.mostra a prevalência de cárie dentária - ceo, em crianças de 5 e 
6 anos (ago 2000). 

Faixa Etária Número de pessoas examinadas ceo-d Desvio Padrão 

Sa6 46 8,83 3,97 

O quadro abaixo faz uma comparação entre a Prevalência de Dentes cariados (C), 
Obturados (O), Extraídos (E), Extração Indicada (EI) e a Prevalência de Dentes 
Hígidos (H), por faixa etária (ago 2000). 

Faixa Etária Pessoas ·examinadas e o E Ei H 

12 anos 46 195 8 51 30 921 
15 a 18 anos 85 374 18 278 158 1548 
36 a 44 anos . 63 84 7 808 111 889 

. ... 
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11.Formação de Agentes Indígenas de Saúde 

A proposta dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas contempla a formação de 
agentes indígenas de saúde como estratégia para a melhoria da situação de saúde 
nas comunidades. O processo de formação dos mesmos está sendo estruturado nas 
áreas a partir das diretrizes preconizadas pela Fundação Nacional de 
Saúde/Departamento de Saúde Indígena e, no nível local, é coordenado pelo 
Centro de Saúde Escola D. Walter Ivan (CSE). 

Etapa de Concentração 

No DSEI-RN foi realizado o Módulo Introdutório para os 175 agentes de saúde 
existentes, dividindo os grupos-de acordo com a etnia e calhas de rio. No caso dos 
agentes de saúde das áreas da SSL, 48 ao todo, estes também pela etapa de 
concentração. Maiores detalhes acerca desses aspectos estão contidos no relatório 

técnico do CSE. 

Etapa <te Dispersão 

O encadeamento da etapa de concentração, adotado para suprir as necessidades 
da clientela e acordado entre as instituições executaras, se deu no período de 
março-novembro, com grupos de 20 agentes de saúde por vez. Os agentes dos rios 
Uaupés e Tiquié participaram do Módulo Introdutório nos meses de junho e agosto. 
Com vistas a fornecer o acompanhamento em serviço, enquanto os agentes não 
passavam pelo módulo, os profissionais foram orientados a treiná-los fixando o 

t 

aprendizado anterior em: anamnese, exame físico, sinais vitais, registro do censo 

populacional, dos .nascimentos, das gestantes e dos óbitos e preenchimento dos 
formulários de encaminhamento de pacientes. Além disso, os agentes 
acompanhavam as equipes, em suas comunidades, durante os atendimentos nas 

visitas domiciliares e durante as campanhas de vacinação. Os agentes também .~, 
participaram da atMdade reJadonada ôO tratamento em massa com 
antiparasitários, sendo orientados em oficinas teórico-práticas quanto à importância 
das parasitoses digestivas no quadro da morbidade da região, o tratamento 
utilizado para as mesmas e as principais medidas profiláticas para o controle desse 
agravo, incluindo as medidas de saneamento básico. A depender do quadro de 

,1, :11 
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1 • saúde apresentado pela população, em determinado momento, as equipes 

discutiam com os agentes acerca das patoloqlas que estavam ocorrendo, como no 
. . 

caso da epidemia de diarréia em Yauaretê, reforçando os conhecimentos dos AIS, 

esclarecendo as dúvidas e ressaltando a importância do trabalho dos agentes para 

o controle e. vigilância epidemiológica. 

Para o ano de 2001 a proposta é intensificar o trabalho de supervisão dos agentes 
de saúde, realizando as etapas de concentração nos Pólos-Base, o que aproxima o 

treinamento teórico da realidade local, fortalece o agente de saúde, em termos de 

inserção na comunidade e agiliza o trabalho de supervisão . 

. ,, 
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(óO 
)11 1 1 ,• 1 , 



~- . - . . """"--' 

Saúde seni Limite0 ·- ,,.... J "· 

:12. Relação com a FUNASA 

Durante o primeiro ano de implantação do DSEI-RN foi possível avaliar a parceria 
estabelecida entre a FUNASA e, no caso, a SSL e demais instituições executaras do 
DSEI-RN. Apesar de se tratar do início de um processo de organização de serviços, 
é possível notar avanços significativos no tocante à execução das ações de saúde 
dentre os quais podemos destacar: 

• Aumento do aporte de recursos financeiros destinados à implantação das ações 
de saúde; 

• Aumento do número de profissionais de saúde, principalmente os de nível 
superior, atuando nas comunidades Indígenas e conseqüente melhora da 
cobertura asslstenclal; 

• Melhoria no sistema de referência relacionado à casa de saúde do Índio de São 
Gabriel da Cachoeira; 

• Maior preocupação por parte da FUNASA em relação ao processo de formação 
dos Agentes Indígenas de Saúde e a inserção profissional dos mesmos; 

• Maior estímulo à participação indígena no processo; 
• Interlocução relativamente boa com o órcãoqestor (FUNASA). 

A relação de parceria necessita, no entanto, ser aperfeiçoada nos seguintes 
aspectos: 

• Os instrumentos de oficialização das parcerias, os convênios, colocam as 
~ ., ' 

conveniadas em situação vulnerável, pois, são elaborados de forma a proteger 

mais a FUN~S~-~~e as !~_stituições parceira~~emplo clássico é a cláusula 
relativa à contratação de "recursos - ·numanos cujo teor, se for seguido, 

comprometem as parceiras junto ao Ministério do Trabalho. A referida cláusula 
sugere que a contratação seja feita sem o cumprimento da Consolidação das 

Leis Trabalhistas. .~· 
• A FUNASA, em todos os seus níveis de gestão, não realiza prestação) 
--d~ contas· para os Conselhos Distritais de Saúde; ,-- - - - -- 

• A rotina de trabalho dos gestores continua em descompasso com as diretrizes 
da FUNASA quanto ao papel dos mesmos. Por exemplo, as atividades de 
consolidação de dados, inerentes ao papel do gestor e da equipe da FUNASA 
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local, são repassadas para as lnstítulções executaras, que mensalmente enviam 

os dados para a alimentação do sistema de informação. 

• O SIASI não atingiu seus objetivos básicos para o nível local, em termos de 

implantação, utilização e retroalimentação do sistema de informação· para o 

planejamento das atividades. 

• Os Conselhos Distritais correm o risco de se tornarem estruturas pró-forma, 

uma vez que as grandes decisões, como o teto orçamentário dos DSEI, são 

tomadas em Brasília e a gestão central não envia sequer um ofício se 

reportando aos referidos conselhos, sobre o assunto, ao menos para expor as 

dificuldades de negociação com o Senado. 

• , O apoio técnico às equipes distritais, por parte da FUNASA, praticamente não <, 

' exist~(Âs equipes distritais Inclusive se prontificam a buscar novas tecnologias 
- _, 
para o aperfeiçoamento dos serviços, como no caso das geladeiras a 

querosene, produtores de gelo e maletas térmicas para Imunobiológicos, 

produzidos pela Electrolux. Neste particular a SSL pesquisou, comprou e testou 

o material; foi punida pela prestação de contas da FUNASA com a retenção do 

valor do referido equipamento, pois, o mesmo não era conhecido do Programa 

• Nacional de Imunização. Sabe-se, por vias não oficiais, que o referido 

programa entrou em contato com a empresa fornecedora no Brasil e vai testar: 
' 

o material. Ou seja, a pesquisa de novas tecnologias, por parte da FUNASA, 

nesse caso, fica condicionada aos estímulos práticos e às supostas ações 

irrefletidas dos profissionais que atuam na ponta do serviço. 

! , ,l,,•;r ''l 
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13. Conclusão 

O primeiro ano de implantação do DSEI-RN revelou ser possível melhorar os 

serviços de saúde prestados à população e remete para a necessidade da Política 

de saúde Indígena fixar seu espaço como uma política de Estado. 

A continuidade da organização dos serviços de saúde e a participação efetiva da 

população indígena são fundamentais para que, gradativamente, o grave quadro de 

saúde apresentando, seja modificado. 

.), 

A articulação das lnstítutções executaras possibilitou a superação dos principais 
problemas ocorridos durante o ano 2000, possibilitando à FUNASA nenhum 

desgaste político ou o deslocamento de pessoal técnico do nível central para a 

resolução de conflitos no âmbito de um Distrito que comporta 10% da população 

indígena do país. As metas acordadas foram cumpridas utilizando-se os recursos 

repassados estritamente para os objetivos acordados nos convênios, ficando a 

lisura das instituições executaras comprovadas pelas prestações de contas 

aprovadas pela FUNASA . 
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