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A l1'l111d11<:Ôo llu.l ve r s Ldude d o Amnzu111u1, e rLadn L1111 l 96Z, HC!UJj)rQ 

esteve localizada e desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão, na 

capital do Estado e com exceções em núcleos do interior. A legislação básica 
Lei Federal nQ 4.609/A, de 12 de junho de 1962 - e os Decretos nQ 53.699, de 11 

de março de 1964 e nQ 657, de 27 de junho de 1969, que criaram a regulamentaram 

seu funcionamento, estabelecem objetivos mais amplos do que a instituição cons~ 

guiu r~alizar ao longo dos 25 (vinte e cinco) anos de sua existencia. O artigo 

4, § lQ, alínea~ e~ do Estatuto da Universidade, determina que no desempenho 

de suas funções, deverá a Universidade do Amazonas: 

a) aplicar-se ao estudo da realidade brasileira e amazônica 

em pusca de soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econô 

mico e social da região, dela fazendo um ativo centro criador e, 

,.... 

b) constitu~r-se em favor da integração da cultura nacional. 

A Fundação Universidade do Amazonas, através de seus Depart! 

mentas, se propos a desenvolver atividades de pesquisa científica e de formação 

de recursos humanos para a saúde nas comunidades indígenas da Região Amazônica, 
conveniadas com outras instltuiçÕes. Estas atividades têm como fim subsidiar a 

I 
extensão de cobertura médico-sanitária desejada pelas comunidades. Neste conte! 

to surgiu o projeto de criação de uma REDE AUTONOMA DE SAODE IND1GENA (RASI} , 

coordenado pelo Grupo de SaÜde Indígena pertencente ao Núcleo de Estudos em Saf 

de Pública (NESP) da Uni'1ersidade do Amazonas que, em 1987, deu início ao desen 

volvimento de suas atividades nn região do Alto e Médio Rio Negro. Sendo assim, 

impõe-se comentários de ordem geral a respeito da região a qual versara a pr,2 

posta do Grupo que tem por objetivo a form!lç;.ão de Agentes de Saúde Indígena e 

a instalação de uma infra-estrutura física para prestação de serviços de saüde. 
~\ 

02. ASPECTOS GEOGRÃFICOS 

O Estado do Amazonas está localizado na região noroeste do 

Brasil, e abrange uma irea de 1.654.455 km2, representando mais de 18% do terri 

tório nacional. Nas fronteiras com a Venezuela, Colombia e Peru e internamente 

com os Estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Roraima. Conta com uma po · 

pulacão estimada em l.11:1.676 habitantes1 e a população indígena gira em. corno 

(1) Fonte: IBGE - 01.07.89. 
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de 60.000 habitantes 

A ãrea de atuação desse Projeto ê a região noroeste do Esta 

do, abrangendo a rede hidr,,grá.Hca do Rio Negro e comportando, na divisão pol.f. 

tíco-administrativa do Estado, os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa 

Izabel do Rio Negro e Barcelos. A regiio do Rio Negroide terrra firme pouco 

elevada, coberta por uma floresta tropical densa, com zonas sujeitas a inunda 
9 - 

cões periódicas (igapós) , entrecortada por afloramentos graníticos, colinas 
4 pouco elevadas e alguns pLcos montanhosos (Pico da Neblina , vestígios dos Escu 

dos Guianenses e Brasileiro. 

Entre as principais características da região podemos citar 

a preseqça de uma complexa bacia hidrográfica formada pelo Rio Negro e seus 

afluentes (Vaupês, lçana, Xiê e subafluentes). Os cursos desses rios são muito 

encachoeirados, dificultando a navegação para barcos de grande e médio porte. 

Tanto o Rio Negro quanto seus principais afluentes são rios de aguas escuras. 

Essa coloração advém da natureza dos solos atravessados por estes rios. O Rio 

Negro e o Vaupês drenam zonas geologicamente antigas e erodidas ao longo dos 

séculos (o Escudo Quinense ao norte e o Escudo Brasileiro ao sul), daí sua co~ 

posição química particular; pobres em sais disolvidos, limo e materiais orgân! 

coa e muitos icidos. A coloração preta das iguas impede a penetração da lui so 

lar necessária a fotossíntese, o que tem reperr.uasão sobre a formação e o cre! 

cimento de plantas comestfveis para os peixes. Estes se alimentam essencialmen 

te de insetos que caem na superfície das águas e da vegetação das margens. Es 
/ 

tas ~Qracterísticas física particulares fazem com que, os rios, sejam poucos ªE 
tos a vida aquática, sendci também, associados com solos de Rreia branca e P2 
bres em nutrientes. 

O clima da região é quente e úmido. Sua temperatura mêdia é 
de 27°e sua umidade média relativa do ar é de 83%. As precivitaçÕee anuais osci 

5 la entre 2000 e 3000mm. 

Povoam a região do Rio Negro diferentes grupos linguísticos~ 

As distâncias entre os povoados são variáveis, implicando em viagens de ' '. ·· 15'. 

(quinze) minutos · a 1 algumas ho ras., sendo que certas áreas ficam a vários dias 

de viagem de barco das sedes dos municípios, Únicos locais onde se dispõe de 

algum tipo de infra-estrutura urbana (bancos, escolas, serviços de saúde, etc). 
As dificuldades de deslocamento geradas pelos acidentes geográficos e movirnent~ 

ção de cheias e secas dos rios, ~ agravada pela inexistência de navegação come! 

cial. Somente no trecho Manaus - sede dos municípios podemos dispor de tais se! 

viços. Quaisquer outros deslocamentos podem ser feitos apenas por via · fluvial 
~ N 7 

em embarcaçoes particulares e de regatoes • Apesar da presença de diversas pia 

:- 

,..... 

3 Igapó: florcRtn u Lagnda , p r I nc Ipa l.mentte durante o per !odo da cheia. 
4 Altitude: 3,014m 
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tas de pouso na região, i:t movimentacão aérea é feita unicamente por aviões da 

Forca Aérea Brasileira e também por garimpeiros que estão dispersos ao Longe dos 

cursos.,· d'iguu. A exceçio de Sio Gabriel da Cachoeira, sede do município do 

mesmo nome, não temos aglomerados urbanos importantes, somente pequenos povo! 

dos de casas monof amiliares. Estes aglomerados ee tão separados entre si por gra_!! 

des faixas tle terra dificultando, dessa forma, a implantacão de um sistema de 

saúde nos moldes de outras regiões do país. A dispersão geográfica é uma impor 
~ - 1 Cant~ estrategia de sobrevivenica local, devido a pouca fertilidade do solo que 

dificulta El sustentação de grandes aglomerados humanos. A densidade demográfica 

em termos absolutos é balxa. Não há números precisos, mas estima-se uma popula 

cão aproximada de 40.207 habitantes. 

A grande maioria da população dos três municípios é de or! 

gem indígena. A zona de maior conc~~tracão demográfica de Índios e de não !n 

dios é o município de são Gabriel da Cachoeira. O nível de ~ssimilacão dessas 

populações com a sociedade nacional está disposto num leque que varia desse pou 

coou nenhum contato, como os Yanomami e os Maku, até contato permamente, com 

os Tukano, Dessano, Tariano, etc ••• 

A principal atividade econômica no Alto e Médio Rio ,Negro 

continua voltada a produç.ão extrativa7• O processo dessa economia tem variado 

historicamente desde a coleta de produtos vegetais e animais, até a extração de 

minérios que, atualmente, está se desenvolvendo em escala significativa em V! 
rias áreas da região. Essas atividades têm promovido um engajpmento compulsório 

das populações indígenas, contribuindo de forma significativa tanto para a pe! 

da da autonomia sobre suas terras quanto para a disseminação de doenças. Atua1 

mente, a produção mineral está contribuindo para a degradação irreversível do 

meio ambiente. 

De forma geral, a população disp;e de um baixo poder para su 

prir as necessidades de produtos industrializados, uma vez que enquanto há uma 

majoracão permanente doei preços desses produtos, o valor comercial do artesan! 

to indígena, da farinha de mandioca, do cipó de piaçaba~ etc ••• , base da troca, 

é mantida em baixos níveis. A inserção da população indígena na economina <le 

mercado, quando ocorre, é sempre marginal e desvantajosa. 

03. ASPECTOS GEOPOL!TICOS 

A geopolítici. do Alto e Médio Rio Negro é bastante complic.! 

5 Fonte: IBGE 
6 Regatão: Comerciante de barcQ com sede em Manaus 
7 Piaçaba: Palmeira cuja fibras são usadas na fabricação de objetos. 
8 Cipo de Piaçaba, Castanha, D,1lut11 (espécie de goma), Sorva e Pouquinho de borracha. 
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da. por tratar-so de umn reBiio dê fronta~ra do Brasil ~om outroe poisos, sendo 
portanto, uma área nfatad,1 por problemas de narcotráfico e contrabando de min_! 
rios nos Últimos anos. Por não apresentar atrativos econômicos de monta. Essa 

região não tem merecido a atenção necessária da sociedade nacional. A situação 

u '1- desse quadro tem-se modif:Lcudo com a abertutis de frentes de mineração, a divul - 
gação após os mapeamentos das zonas ricas em minérios feitos na década de 70 

pelo Projeto RADAM/Brasil. Em razão dessa situação, govetno brasileiro foi lev! 

do a ~ntensificar o controle da Região, incentivando a ocupação da área pelas~ 

ciedade nacional e fixação de batelões, pelotões e destacamentos militares ins 

talando, para isso, uma nova infraestrutura básica. 

O terr:Ltório tradicional dessas populações indígenas, por 

sua vez, tem sido progressivamente Jnvadido por grupos de garimpeiros ou dimi 

nuido atarvés de vários artifícios jurídicos. O Projeto Cal~a Norte, por exem 

plo, promoveu a diminuicão ele 68% do território tradicional dos Índios da r! 

gião do Alto Rio Negro com a criação de pseudo-unidades de preservação ecológ! 

ca (florestas nacionais) 9, que de acordo com o Código Florestal - Lei 4.771/65- 

são destinadas a exploraciio econômica de madeira e minérios por parte de grupos 

econômicos nacionais. 

Face a essa situação. as organizacões indígenas da 

(FOIRN - Federação de Organi~açÕes Indígenas do Rio Negro - e COIAB - 

~ 
are a 

Coordena 

cão de Organização Indígenas da Amazônia Brasileira) vem realizando uma intensa 

mobilização a nível local,, regional e nacional, com a finalidade de contestar a 

legalização do processo dema.rcat ôr ão da "Colônias Indígenas", promovido pelo 

Projeto Calha Norte. Por esse movimento, essas organizações indígenas procuram 

evitar que venha a ocorrer na região do Alto Rio Negro, o mesmo processo dese~ 

cadeado no Estado de Roraima, onde é fato comprovado e notório, a invasão mac! 

ça das terras indígenas Yanomami por parte dos garimpeiros e a criação de 11re 

servas garimpeiras" pelo Governo Federal, em torno dessas áreas legalmente reco 

nhecióas como terra Yanomami, cuja ~clítica levou a drástica redução populaci~ 

nal desse povo por endemias de malária, tuberculose, diarréia, subnutricão,etc •. 

04. CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS INDÍGENAS ATINGIDOS PELO RASI 

A situação das populações indígenas da região do Rio Negro 

é tão diversificada em termos étnicos e no grau de contato com a sociedade n! 

cional, que devem ser tratadas em termos, diferenciados, no âmbito deste Projeto. 

De modo geral, as populações indígenas do Alto e Médio Rio 

Negro subdividem-se em quatr.o famílias linguísticas assim distribuídas: 

9 DIÃRIO OFICIAL: de 12,03,90 1 pp 4879 a 4885 
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1"AM1L1A LlNGU!S'l'lCA ARUAK - Compáendendo os grupos Tar:l.ano, 

Baniwa e Bar~, localizados no Içana, Aiari, Cuiary e· Rio Negro. 

FAMILIA LINGU!STICA MAKU - Compreendendo os grupos Bará-Ma 

ku, Hupdê, Maku, Kama-Maku, Nadeb-Maku, Yuhup-Maku e·Don-Maku, que são agrup~ 

mentos de caçadores-coletores, habitantes das zonas de interflúvios e de pequ~ 

nos igarapés não navegáveis. 

FAMÍLIA LINGUÍSTICA YANOMAMI - Compreendendo os grupos Koko 

roxitari, Wanaviteri, Smatowo-Teri, Paraviteri, localizados na região do 

.Marawia - serra do Marawia. 

Rio 

Essa diversidade linguística, como tem sido insistentemente 

assinalada na literatura etnológica, evidencia a multivariedade de conceitos 

valores, pr~ticas, elementos de cultura material, etc ••• existentes nas regiões 

do Alto e Médio Rio Negro, ünpedindo-nos, dessa forma, de falar de uma cultura 

indígena, mas de distintas YisÕes onto-cosmológicas que, embora interrelacion~ 

das entre si, demandam abordagens diferenciadas, uma.vez que estas produções 

culturais diversas, aliadas ã distribuição geográfic~ dos grupos, e os níveis 

de contato, determinem não apenas suas práticas e saberes sobre p processo sau 

de/doença, mas tamb~m o perfil mórbido. 

No município de São Gabriel da Ca~hoeira, o Grupo de Saúde 

Indígena da Amazônia, vem desenvolvendo, até o presente momento, açÕ~s junto a 

falantes das famílias linguísticas Tukano, Aruak e Maku e visa estender a sua 

atuaçao n grupos de fala Yanomami. 

Em geral, podemos situar os habitantes das cabeceiras dos 

rios ou pequenos cursos d'água corno os menos atingidos pelo contato, sendo Pº! 

tanto, mais sadios. Do contrário, os moradores dos trechos mais acessíveis a n_!! 

vegação encontram-se em avançado estágio de contato, :sendo acentuado o processo 

de aasimlloc3o culturul. 

A litcrutura etno15gica referente aos povos indígenas da b! 
eia do Uaupés e do Içana menciona duas formas muito distintas de organização 

das mesmas. Agruparam-se, de um lado, um amplo leque de falantes das línguas 

Tukano e Aruak, que são denominados de forma genérica de "indios do rio", por 

outro lado, os Ín<lios de fala Maku, denominados genericamente de "índios do ma 
" 11 ~ - 1 ' f - - to • Os primeiros sao economica e sacia mente organizados em uncao do rio, 

possuem uma visão on t o=como s ll1glca relativamente homogênea, partilham mitos, r_! 

tos e nll1111ça1:1 mn t r Luiou La I s buueudus na exogamia linguía tica. Antes do contato, 
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• 
r eles hnb í.tnvnm g rundus rcfl ldê11c.luA co Le t Ivns (mn Locua) dl spe r ans ao longo <lo 

rio e mau t Luham um Ln t euao n Ls t ema ele troca comercial baseado em uma proclução 

n r t e snnnI cnp ccLnl.Lz ndu , 

O l'011t:11tt1, Iul c l udu d1:1 mudo Jut e rtul tuutu 110 Bl'Clllo XVLU o 

t:01HwlJd11d11 dl'rl11ltlv11111t•11L11 11<q1to ,~~t.!lllo, Ht:rt1vt1n do trnt1iladt1e~f.n11•11to d11n mi_!! 
s3cs religiosas (salesinnae e protestantes) e do avanço da sociedade nacional, 

destruiu a maloca e promoveu a sedentarização compulsória dos Índios. 

As malocas foram substituídas por pequenas habitações centra 

dns no rc<lor da [a111Uin nuc_Lear, o que contribui para o enfraquecimento doa co~ 

r tumes tribais. A implantação dos internatos religiosos, teve como consequência 

o afastamento das crianças nns idades de 11 a 27 anos por longos períodos de 

cultu suas aldeias, interron~endo a cadeia de transmissão do antigo saber e da 

ra. Essa situação é heterogênea, havendo contiguidade de áreas em que este pr~ 

cesso foi plenumont:e couBoll<ludo e gerou forte dependência e subordinação da 

populaçio indígena em relaç~o i sociedade nacional, ficando outras relativamen 
,..... 

te autonômas cm sua sobrevivência. g bastante generalizado o número de falantes 

do portuguê8 e tio 'l'ukuno, Jínguua francas nas áreas do Uaupés, Rio Negro, Iç~ 

na e Xiê. 

Em contraponto aos Tukano e Aruak, os Maku são um povo de ca 

çadores e de coletores, são semi-nômades, localizam alternadamente suas mora 

dias, em aldeias nas rnargenH de pequenos igarapés não navegáveis, em acampame~ 

tos de caça no interior da floresta, ou mesmo perto de ~ua comunidade Tukano. A 

introdução da agricultura ent:re os Maku é de origem recente; e a roça, embora 

contribua para sua subsistência, é incapaz de supri-la corretamente. Os rnaku vi 

vem, portanto, dos recursos da floresta, na qual está fundamentada sua cosmol~ 

gia. Os Maku praticam a endogamia linguística e vivem em pequenos grupos domés 

ticos que compreendem não apemas a família nuclear, mas também outros parentes 

solteiros, compondendd dessa forma a sua unid~ produtiva bislca. Suas aldeias 

comportam em geral, um pequeno número de famílias que se agrupam ou dispersam 

de acordo com os interesses delas em termos de alianças matrimoniais, brigas 

políticas ou interesses dos grupos de caça. Pelo pouco contato direto com mem 

bros ela sociedade nacional, a muioria dos agrupamentos Maku conseguiu preservar 

seus costumes ancestrais. Hi poucos falantes da língua portuguesa, sendo, por 

tanto, muito baixo o índice de alfabetização. Cabe mencionar, no entanto, a pr~ 

sença de alguns grupos Maku que foram sedentarizadoa pelos missionários salesia 
( .•. ~ - - - ~ - 

~.-:~)S\nos, tais como ~ue e s t ao na loc~lidade de Santo At anàs í.o , ~reade a tuaçao deste 

~ Projeto, onde rapida desagregacao social ameaça a sobrevivencia física e cultu 

----..J ral desses Índios. 

A r~lação entre "índios do rio" e os Maku, caracterizada por 

RAMOS SlLVERWOOD/COPE e OUVJURA (1980), corno sendo do tipo patrono/cliente, e 
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na qual o Maku caçador-coletor oferece ao ''Incl Lo elo rto" producos selvagems 

(carne moqueudu , Lrut os ••• ) ou t rnba Lhc em t rcca de produtos da roca ou indu!! 

trializa<los <le segunda clusse. Tal relação que costuma redundar em desvantnp,cm 

para os Muku, embora se nprüRonto suporf:Lc.l.al111oute como sendo de relação de su 

bord1nação, esconde, na verdade, um componente de interdependência entre os gr~ 

pos, baseado na exploracio econ5mica de zonas eco15glcas diferenciados 

/rio). Neste proceAso, um elemento bastante explícito 5 o componente de 

ciaç;o social da cutlura do Moku pLlos ''!ndioa do rio", situaçio que se 

(111ata 

depr~ 

pelo 

contato com a sociedade nacional e particularmente com o processo da exploraçio 

garimpeira por parte dos "índios do rio" ou mesmo com a utilização dos Maku p~ 

los missionârios salesianos que usavam ao Tukano como seus professores cate.qui_ê. 

tas para atraí-los i sociedade nacionai envolvente. Estas características inte 

racionais entre os grupos suo extremamente importantes para o planejamento de 

ações de saúdeJ uma vez que as formas de organização dos grupos indígenas deter 

minam os padr~es locais de sa~de e doença. 

O contato da população Yanoma.mi com a sociedade nacional envo_! 

vence é ainda muito rarefeito. Apenas alguns poucos representantes desse povo 

m~nt5m contatos de relativa frequincia com a frente de exploraçio extrativa, o 

que nno tem impedido, .10 cucuuco , o contágio de doenças e a circulação de prod~ 

tos industrializados que passruo a ser difundidos entre os aldeamentos. 
/ 

Essa situaçio tende a uma dristica modificacio frente a previs! 

vel horda de garimpeiros que atualmente começam a abandonar os veios esgotados 

em Roraima e avançam pela selva à procura de novos locais para a mineração. A 

população Yanomami de Santa Izabel, ainda relativamente isolada, pois em breve 

sofreri muito os efeitos deste contato indiscriminado. 

Na região de Santa Izabel, a atuação do Projeto em apreço deve 

voltar-se principalmente ao rio Marawia. afluente do Rio Negro, priorizando-se 

a área denominada Marawia, em torno da qual temos uma maior distribuição de al 

deias de acesso relativamente fácil. 

Os aldeamentos Yanomami dessa área ainda mantém sua tradicional 

organização cr í.ba L, mo r ando em grandes casas coletivas denominadas "xahono" 

que chegam n agrupar uti 200 indivíduos. A economia ide subsistincia e eeti bo 

seada na caca. nn coleta, e numa tncipiente agricultura. 

A prát:ica do xamanismo ainda está presente nessas populações e 

e, portanto, muito disseminado entre o sexo masculino, evidenciando dessa forma 

'.'"' a integridade dos seus costumes ancestrais. Os falantes de português são Pº.!:!. 
cos, em virtude de recentemente te~-se iniciado um trabalho de alfabetização bi 

--língue, o que pode dificultar o trabalho de formaçio de Agentes de Sa~de. Toda 

via, o fato dessas populações terer,,1 se mantido a.té recentemente distantes dos 

efeitos negativos do c cout a t o , atenua a necessidade de um programa curativo, f a 
.... ~--- . ,-._ "\ . . ...•• 

. ( --- \'.'"- 
--,~ 
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r- 
i sendo-se prioritário uma íntervencâo de tipo p r eveu t Lva , 

Nio existe informaçio que permita a avaliacio dos níveis de 
. 

snu 

de do Alto e midio Rio Negro, situaçio que se deve a situação ca5tica da rede 

estatal, agravada pelo fato de que os dados existentes são coletados de modo i~ 

formal, segundo a demanda, sem a discriminação de local de moradia e/ou de grupo 

étnico. A pouca informação existente indica que os problemas de saúde maiores e~ 

tão ligados às doenças infecciosass e parasitárias (tuberculose, malária, parasi 

toses intestinais, doenças preveníveis por imunizantes, desnutrição, acidentes, 

etc ••• A onocercose se faz também presente nas ireas haniwa (Rio Içona) e 

nomami (Rio Marawia). 

Yano 

r 
As dificuldades para a implantação de acões de saúde eficc.lzes 

niio se pron<l~m ao <lingnõstlco e tratmnento das patologias mais frequentes da 

área, que são fáceis e baratos <le tratamento e/ou prevenção como veremos mais 

adiante. O que dificulta a instauração de tais ações são os problemas de acesso 

~ continuo is ireas, o alto custo de ~ransporte, a falta de recursos humanos e de 

tecnologia e a ausência de técnica adequada de abordagem dessas comunidades indí 

genas. 

05 • CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

A prevenção de serviços de saúde na região do Alto e Médio Rio 

r Negro i feita por uma multipllcl<lade de 6rgiios publicados que possuem objetivos 

e ârea de atuação diversas: Fundação Nacional do !ndio (FUNAI), Superintendência 

de Campanhas de Controle da Malária (SUCAM). Fundação de Serviços Especiais de 

Saúde Pública (FSESP), SecretnrJ.a de Estado da sande (SESAU). Prefeituras Munic! 
- 1 

pais e Ministério do Exêrcito, atravé8 de seu Programa de Assistência Social Ea 

pecial Integrada (PASEI) que atua em articulação com a SESAU. Todos estes ºE. 
giios ntuam através de convênios com a FUNAI, não sendo, portanto, significativa 

a atuaçio de medicina privada nessa regiio. 

Essa diversidade de Órgãos gera ações caóticas, descoordenadas 

entre si, com altos Índices de insuficiência, ineficácia e inadequação dos servi - i 
' ' ços prestados à população regional. Temos ainda, descontinuidade das ações 

gramadas, escassez alternada com disperdício de recursos aloca~os, etc ••• 
pr.9. 

- 1 

í 
1 

Um fator agravante dessa situação é o problema dos recursos hu 

manos, pois essas instituições de saude têm pautado sua atuação na alocação de 

profissionais estranhos à região, ou seja, desconhecedores da cultura da clien 

tela regional e frequentemente ignorantes até dos procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos das moléstias crop:Lcuis que incidem nn área, por serem em sua maio 

ria oriundos de grandes cencroA urbanos do sul do paíaJ detendo, portanto, uma 
r 
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formação profissional sem o suficiente conhecimento dos quadros mórbidos das r! 

giÕes tropicais rurais. Além das inadequações técnicas que determiman o desemp! 

nho destes profissionias, não de pode deixar de mencionar o aspecto do relacio 

namento humano, o choque cultural a que são submetidos esses agentes externos ao 

chegar em área indígena, costuma gerar reações de descaso, alheiamento, inade 

quação social, às vezes franca irritabilidade e intolerância no trato com os do 

entes atendidos. 

Adiciona-se a essa problemática, outras questões mais complexas 

e abrangentes tais como o crônico desrespeito da sociedade nacional aos direi 

tos da cidadania dos povos indígenas, particularmente, ao acesso aos serviços de 
• 

saúde, além das características próprias do paradigma médico científico que,por 

ter sua base biologicista, pretensâmente universal, propõe-se atuar de modo iE 

distinto sobre grupos humanos sócio-culturalmente diferenciados. A opção pref~ 

rencial das instituições de saúde por um modelo assistencial curativo centrado 

na hospitalização e na espera passiva da clientela, abandonando tanto as 
~ açoes 

preventivas de saúde, como o acompanhamento médico de pacientes egressos, quaE 

to a identificação de novos ca~os. A existência de experiências fragmentadas e 

descoordenadas de ações móveis de atendimento médico ao longo do curso dos 

rios, como as tentativas feitas pela FUNAI e pell.e PASEI, não têm logrado modifi 

car,.significativamente esse quadro aqui descrito. 

Esse conjunto de fatores têm marcado de forma incisiva a organi . I - 
zação da Rede Estatal de Saúde que tem se caracterizado pela insuficiência -ine 

ficiência e etnocentrismo, preocupando-se exclusivamente com os interesses da 

sociedade nacional e cont:ribuinrlo, dessa format para a alteração dos padrões e~ 

cio-culturais dos povos indígenas, bem como para a dependência de sua clientela 

ao poder do Estado. 

Embora as populações indígenas disponham, de forma aparente,dos 

serviços de saúde, não têm, na prática, acesso aos mesmos, não apenas em razão 

das distâncias geográficas que separam os usuários das unidades sanitárias, mas 

também devido ao caráter etnocêntrico que as ações de saúde chegaram a assumir, 

causando o afastamento da clientela, que só procura esses serviços em casos de 

extrema gravidade, ou como Último recurso, invibializando, por conseguinte,qua! 

quer proposta de atenção preventiva. 

,- 

A perda da autonomia de vida~. sem dúvida, o problema central 

enfrentado pelas populações indígenas, e só pode ser resolvido ou amenizado no 

âmbito de questões mais gerais, ou seja, interação entre as sociedades. Entr! 

tanto, é possível alterar esse quadro e situação em aspectos setoriais como o 

da saúde.~ nesse sentido que a proposta deste projeto pretende contribuir para 

a recuperação) ainda que parcial, da autonomia dessas populações indígenas,usa~ 

do como principal estratégia a organização de sua REDE AUTÔNOMA DE SAODE IND1 
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GENA (RASI). de caráter comunitário e participativo, capaz de promover oçÕes sim 

plificadns de soude, odapta<lns às necessidades e peculiaridades da clientela. 

O eIxo diretor. da formocão dn Rede Autônomo do 8ntido 
(fü\8 L) ú n c11p11c Lt,u;tio <lo prÓp rl o ind!gann e omo Agon t:o elo S11 Üc.l o, J ii que oa to 
d~vido à sua poH!cÜo no sociedade se puresenta como a melhor opçno para que se 

resolva, no decorrer do tempo, tanto os problemas de extensão de cobertura sani 

tária nessas áreas de difícil acesso, como as dificuldades de adequação cultu 

ral dos serviços. 

Por participar da cultura da clientela a ser atingida, o Agente 

de Saúde lndígnea tem uma melhor posição para efetuar as adaptações que os proc~ 

dimentos· médico-ciendfico devem sofrer, afim de que possam ser eficazmente apl! 

cados. Além do mais, ele é o mais susceptível ao controle social de suas açoes 

por parte da comunidade, iustaura~do-se1 assim, um processo de gestão particip! 

tiva por parte no desenvolvimento das acões de saúde que, embora preconizado pe 

las políticas de saúde no Drnsil dentro daa diretrizes ditadas pela OMS (1972) • 

nio veirn se concretizando na pr5tica nos contextos urbanos e, muito menoa, nna 

~reas indígenas. 8 evidente, portnnto, que todo esse processo demanda uma asses 

soria têcnica e um acompanhamento continuado para que se possa evitar distorções 

prejudiciais nos níveis de saúde das comunidades. 

Para alcançar esses objetivos, a formação desses Agentes de Saúde 

deve obedecer a uma metodolog.La capaz de auxiliâ-los a transita, entre os univeE 

sos culturais em permanente confronto. Com este propósito, o Grupo de Saúde Indí 

gena da Universidade do Amazonas vem desenvolvendo aproximadamente há três anos, 

uma metodologin de formaç3o de Agentes de sa~de e tem-se preocupado em valorizar 

no miximo os conhecimentos detidos por essas populações, referentes ao processo 

saúde-doença e aos elementos místicos e culturais, para facilitar o aprendizado 

das concepç~cs cientlficus sem excluir o conhecimento tradicional, evitando-se , 

dessa forma, as práticas ctnocêntricas que costumam envolver as ações de saúde. 

A rede de agentes fundamenta-se no princípio de atenção aos cir 

cunvizinhos do local de morada do Agente de saúde e fica distribuída ao longo 

dos rios Marawia, Içana, Vaupés e Negro, regieos escolhidas por serem estratég_! 

cas pelo maior contato com a população regional, sendo, portanto, as vias de co 

municação direta sujeitas a maior risco de contágio e de maior mobilização comu 

nitária, capazes de respaldar o processo de participação da comunidade na manu 

tenção da proposta. 

Os Agentes de saúde distribuídos pelos rios deve receber apoio 

de uma rede física de Postos ds Saúde Indígena (PSI) que servirão como pólos de 

irradiação e acompanhamento do trabalho, de armazenagem e fornecimento de mate 

~ riais necessários ao desenvolvimento das acões, 

-~doentes para s e rv í ço s mais complexos, etc. 

recebimento e encaminhamento de 
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- 1 Formados eAses dois elementos bisicos (Postos e Agentes de Sa~ 

de), a Rede Autônoma de Saúde Indígena (RASI) se coloca como elemento complemeE_ 

tar à rede estatal de saúde, a qual não se propõe substituir, mas sim a afere 

cer ações mais simplificados e fisicamente mais próximas das comunidades, di_!! 

tribuidas em locais onde não há oferta de serviços estatais. A articulação de_ê, 

ses é necessária e desejável, para evitar a sobreposição de dois elementos bási 

cos ações e ao desperdício dos escassos recursos destinados à região do Rio Ne 

gro e deve ser feita de tal forma que a autonomia das gestões comunitárias da 

RASI seja respeitada. 

No contexto dessa proposta, o papel do Grupo de Saúde Indígena 

da Univ~rsidade do Amazonas prende-se essencialmente em atuar como intermediá 

rio entre n populacio indlgena e n SfCiedade nacional, promovendo a assessoria 

técnica às populações na resolução autônoma doa seus problemas de saúde. Desse 

modo, o Grupo propõe-se a desenvoiver recursos e técnicas de adaptação aos pro 

cedimentos medico-científicos para o atendimento de grupos culturarnente difere.!!_ 

ciados, elaborar projetos para captação de recursos, auxiliar a comunidade à 
implantar a RASI, treinar o pessoal indígena para execução e gerência da rede , 

visando o momento futuro de preparar elementos indígenas para negociação direta 

com fontes financiadoras, estatais ou não que poss~m garantir a manutenção Rc 

de Aut6noma de Saúde Indígena. 

/ 
06. ANTECEDENTES DO PROJETO 

Em mea<loa de 1987, membros do atual Grupo de Saúde Indígena do 

NESP inicinrnm contatos junto à Reitoria da Universidade do Amazonas (Protocolo 

nQ 003353) com a finalidade de obter o apoio institucional da Faculdade de Ciin 

cias da Saúde para a realização de um projeto de pesquisa - ação em saúde, en 

tre populações indígenas do Alto Rio Negro. Previa-se que as mesmas seriam afe 

tados pela implantação do Projeto Calha Norte, entre cujos objetivos propunha 

-se a colonização das áreas indígenas por agentes da cultura urbana nas frontei 

ras do país. 

A iuiciutivJ do projeto pesquisa-acio de so~de, justificava- se 

a partir da constataçio amplamente registrada do avanço dos frentes de expansio 

da sociedade nacional sobre os territõrios indígenas, ou seja, atraves de um 

impacto violento sobre o nível de sa~de das populac~es indígenas. O que vem con 

,- tribuindo poro elevar notavelmente os índices de morbidade 

••• ~/"'\i c í.onadas com doenças infecto-contagiosas (Ribei't. .. ~, 1956). 

~~" Anteriormente ao encaminhamento a Reitoria 

,...~ Amaz oria.s haviam-se feito contatos com lideranças indígenas 

e mortalidade rela 

da Universidade 

da região do 

do 

Alto 

Rio Negro e a proposta inici.al de se realizar o projeto de pesquisa-ação basea 
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exp Loruçjiu ga r Lmpe Lr a ngu~_l3ou a motivação pelos cursos de formação de 

de Saúde Indígena para atuar na área. 

Agentes 

Na perspectiva de que a atuacão na região do Rio Negro deverá 

ser articulada com os órgãos de saúde regional, procurou-se, desde o início, a 
colaboracão com a SUCAM, SESAU, Unidade Mista de são Gabriel da Cachoeira , 

PASEI (Programa de Assistência! Social Integrada), FUNAI e Missão Salesiana. 

O intuito da proposta não era, desde o início, a sobreposição 

mas a complementação das ações já desenvolvidas naquela área, investindo em e~ 

pacidade resolutiva na base do aparecimento dos problemas, fazendo-se de acordo 

com as diretrizes de adequação cultural. 

O primeiro curso de formação de Agentes de Saúde Indígena re! 

lizado pelo GSI, do Núcleo de Estudos em Saúde Pública, foi sediado em São G~ 

briel da Cachoeira entre os meses de setembro e outubro de 1988. 

O interesse demonstrado pelas comunidades indígenas da região 

superou as nossas expectativas. O curso foi ministrado por cinco profissionais 

(2 médicos, 2 enfermeiras, 1 antropÓloga/comunicÓloga). Contou-se também com a 

colaboração de 2 bioquímicos, 1 técnico malariólogo, um técnico cooperativista 

e 1 técnico agrícola. Esperava-se um total de 20 alunos, mas ~ompareceram 29 

alunos. Houve uma única desistência por motivos de força maior e não por desin 

teresse do aluno. 

A seleção dos alunos foi heterogênea, sendo que 32% foram sele 

cionados pela própria comunidade a· qual se fez um convite em aberto. Outros 32% 

foram indicados pelos médicos do PASEI. O critério escolhido foi convidar aqu~ 

las pessoas que já trabalhavam com o atendimento a doentes, mais familiarizados 
; 

com os padrões ocidentais de saúde do que com os padrões tradicionais ("distr! 

buidores de remédios") e, nesse sentido, se destacaram pelo interesse demona 

trado pelo atendimento oferecido pelas Unidades Móveis do PASEI, durante as vi 

sitas feitas às comunidades, nos seis meaes de atuação efetiva desse programa 

Outros 25% dos alunos, foram indicados por chefes de Posto Indígena da FUNAI 

Os principais critérios utilizados por estes foi o nível de bilinguismo e esc~ 

laridade dos candidatos ao curso. Houve também um compa.recimento voluntário de 

10% dos alunos. 

Nessa primeira experiência constatou-se a importância que deve 

ser dada à seleção dos alunos. O que se observou foi que os alunos da faixa ac! 

ma dos 20 anos de idade, que já tinham atribuições e cargos sociais definidos , 

por serem, em geral, casados e com filhos, responsáveis pelo bem-estar de seus 

dependentes, demonstravam um nível maior de motivação e melhor aproveitamento e 
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participação durante o curso. Diferentemente destas, observou-se entre os alu 

nos de menos de 20 anos uma tendência para um desempenho pouco participativo 

marcado pela timidez, insegurança e falta de comunicabilidade. Aparentemente 

as comunidades. selecionaram estes jovens, por serem solteiros e gozarem demaior 

disponibilidade, e que vtam neles a oportunidade de aproveitá-los para urna atr! 

buição vista como adequada a sua condicão de estudantes ou ex-alunos. Mas, de 

forma geral, estas pessoas não se mostravam competentes para uma das tarefas de 

Agente de SaÜde, ou seja, a de desempenhar como comunicador e negociador social. 

Apesar de não serem mais vistosos corno crianças e por não constituirem família, 

não são tidos como adultos, dignos, portanto, de credibilidade entre o grupo. 

Frente a essa problemática, os jovens quase não se expõem por 

sentirem "vergonha" e por não lhes reconhecerem o status necessário para conve!! 

cer e mobilizar pessoas mais idosas do que eles em direção a comportamentos im 

portantes de serem adotados em função da saúde da comunidade. 

Em virtude da falta de financiamento para a continuação inin 

terrupta do trabalho do Grupo de Saúde Indígena, o acompanhamento que se fez 

posteriormente, do desempenho desses alunos, restringiu-se e centrou-se sobre 

aqueles que, segundo a orientação dada durante o curso, continuariam a p(ocura 

de medicamentos básicos junto a Unidade Mista de São Gabriel da Cachoeira. 

Apesar das precárias condições, pode-se observar que uma parte 

dos alunos está efetivamente atuando no atendimento de doentes, contando com o 
I 

N / ~ í apoio de suas comunidades de origem. Por essa razao, o Grupo de Saude Ind gena 

tem recebido reiteradas solicitações para a realização de novos cursos que po~ 

sam beneficiar os mesmos alunos para uma continuidade do treinamento e 

comunidades. 

outras 

Foi feito um esforço no sentido de viabilizar uma avaliação do 

relacionamento entre os Agentes de Saúde com a Unidade Mista. Lamentavelmente, 

não foi obtido nenhum resultado, devido ao fato de certos funcionários da Unida 
\ - 

de não apresentarem interesse e pela realização de tarefas que não são exigidas 

pelo setor de Chefia da SESAU. Poder-se-ia generalizar que o fato da colabora 

cão com as instituições ter sido somente a nível informal submeteu os resulta 

dos obtidos à vontades individuais no andamento do Projeto. Essa falha poderia 

ser resolvida com o acerto formal de colaboracão interinstitucional, mediante 

assinatura de convênios entre a UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUNAI/SESAU/PREFEITURA 
MUNICIPAL/PASEI/SUCAM/EMATER. 

~- 

Para tentar suprir .a falta de recursos próprios, o GSI proc~ 

rou influir na programação dos outros órgãos, fazendo a proposta de um plano de 

atuação em saúde no município de São Gabriel da Cachoeira para o ano de 1989 , 

e se prontificou a colaboração diretamente na realização dos eventos propostos. 

Desse modo se conseguiu a realização de dois trabalhos importantes. Um foi em 

Maturacá com uma população de 592 indígenas Yanomami, onde uma equipe médico-sa ,...... 
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nitária composta por membros da FUNAI e da SESAU fez uma viagem e permaneceu no 

local durante 28 dias. A escolha do lugar se baseou na existência de 25 casos 

de tuberculose cadastrados na Unidade Mista de são Gabriel da Cachoeira, fazen 

do-se necessário em levantamento "comunicantes" na comunidade. Foram detectados 

maia 12 cases <lo tuburcul oso , Ncsua oporeuní.dade fornm fcitoa tllmbóm: 

• 362 atendimentos médicos 

• 544 exames de laboratório - 35 pesquisas de BAAR 

- 506 exames coprolÕgicos 

03 pesquisas de plasmódium 

• 255 atendimentos odontológicos 

A vncinac~o atingiu: SABIN - 95 criancas 

DPT - 95 crianças 

BCG - 45 crianças.sem cicatriz vaci 

nal 

r ANTI-SARAMPO - 69 crianças 

ANTI-TETÃNICA - Adultos 2 doses 

Também foi realizado o levantamento populacional e o cadastra 

mento de todos os indivíduos em fichas de saúde. 

,- Outra ação semelhante foi feita entre a população do Posto 1~ 

d{gena de Santo Atanásio, predominantemente da etnia Maku (210 pessoas), numa 

ação que durou três dias e durante a qual foram feitos: / 
• 111 atendimentos médicos 

56 exames clínicos: 

• 28 pesquisas de BAAR 

• 01 gota espessa 

• 01 ESAS (exame simples de urina) 

• 26 EPF (exame parasitológico de fezes) 

O relevante nessa oportunidade foi resultado obtido nos exames 

laboratoriais, com 26 casos positivos à pesquisa de BAAR, a qual atingiu 14% da 

população total. Esses 26 novos casos vieram se somar a mais três casos que es 

tavam em tratamento nos meses anteriores à visita e entre os quais 

02 Óbitos. 

resultaram 

Diante da situação alarmante da tubercµlose em Santo Atanásio, 

o GSI, mobilizou-se com o objetivo ~e realiiar um curso de formação de Agentes 

de Saúde no local. Indígenas residentes na área de influência desse posto S! 

riam capacitados basi.camente para dar apoio à necessidade de controle da tuber 

culose nessa subregião. 

O curso foi efetivamente realizado entre 24 de outubro e 05 

de novembro de 1989, por uma equipe composta de cinco profissionais (médico 
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bioquímico, odontólogo, enf erme í.re e atendentes de enfermagem). A composicão é!. 
nica da turma foi de 07 Maku, 03 Tukano, , 01 Desana, todos residentes em sí 

tios diversos do Igarapé Japu, afluente do rio Uaupés. 

Para atender ao baixo nível de aculturação e bilinguismo dos 

Maku, etnia mais visada pelo programa do curso, foi necessário aplicar uma met~ 

dologia muito mais baseada na comunicação verbal e visual do que na escrita. A 

abordagem dos conteúdos foi feita através de narrativas de casos concretos fie 

cionalizados expostos em cartilhas ilustradas especialmente. Houve o aproveit~ 

mento de tradutores indígenas que traduziram para a língua Tukano, as narrati 

vas e as exposições explicativas correspondentes. Foram feitas também dramatiza 

çÕes ilustrando metaforicamente os processos biológicos, assim como, aspectos 

sociais da tuberculose. 

Em termos de conteúdo, o curso centrou-se sobre o reconhecime~ 

to dos sintomáticos respiratórios, a colheita de amostra para pesquisa balosc~ 

pia, a fixação de lâminas, o encaminhamento de doentes e administração dos tra 

tamentos. 

Segundo a aval~ação preliminar, o curso atingiu plenamente os 

objetivos em relação a 36% doa alunos que foram con3iderados capazes de atuarem 

como Agentes de Saúde no controle da tuberculose. O restante dos alunos ficou, 

no entanto bastante sensibilizado para o problema, podendo ao menos fazer o 

acompanhamento dos tratamentos que, segundo registros do Programa Estadual do 

Controle da Tuberculose, atingem um índice de abandono de 60%{ 

A atuação do Grupo de Saúde Indígena no Rio Negro se pautou pe 

la completa depend~ncia de conju~turas favoriveis para cone~guir a realizaçãoda 

atividade programada, dependendo de eventuais articulações junto a indivíduos 

simpatizantes do Projeto, que ocupavam posições chaves, facilitando o andamento 

dos trabalhos. Em razão dessas circunstâncias houve momentos de falta de conti 

nuidade dos trabalhos, pois não contávamos .com a compreensão e ajuda dos indiví 

duas substitutos nos cargos de resolutividade das instituições oficiais. Assim, 

o trabalho tem caminhado pelo esforço da equipe formadora do Grupo de Saúde In 

dígena e pleo interesse individual de elementos dos Órgãos oficiais, sendo n! 

cessário um apoio formal das demais instituições com a Universidade do Amaz~ 

nas, através de convênios para financiamento de um mínimo inicial de três anos 

de aplicação e execução do Projeto. 

- ' 
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identidade cultural das comunidades com as quais se trabalhara, dando um trata 

mento participativo a todaei as fases de aplicação deste Projeto: consulta e de 

finição de metas específicas, realização do curso de Agente de Saúde Indígena, 

acompanhamento da implantação dos Postos de Saúde Indígenas, diagnóstico de ne 

cessidades, pesquisas de base, planejamento, execução e avaliação, reformulação 

de soluções. 

II - Contribuir d~ maneira educativa para a manutenção e n~ 

lhoramento qualitativo das condições de saúde d1s comunidades, apoiando as for 

mas de organização social, religiosa e peculiares a cada comunidade indígena. 

III - Incentivar o exercício da cidadania plena, pela acão cone 

ciente e participativa da comunidade indígena dentro do quadro institucional vi 

gente, tal como estabelecido pela Constituição da República. 

08. SUBPROJETO _DE •FORMAÇÃO DE. AGENTES DE SA0DE lNDÍGENA11 

~ / 
De acordo com a regra .. g~ral observada em inumeros trabalhosª.!! 

tropolÓgicos, alguns dos quais realizados na área de ação deste Projeto, há 

também nas culturas indígenas conjuntos de idéias, valores e práticas relat~vas 

a saúde, a doença, a cura e a morte, devendo ser estudada a maneira de facili 

tara sua articulacio com as novas informac5es e recursos originados fora da 

cultura, que deade o ponto de vista da comunidade possam ser benificos e susce 

tível de sua apropriação e control~ social. 

A proposta de trabalho do GRUPO DE SA0DE IND!GENA do Núcleo de 

Estudos em Saúde Pública da Universidade do Amazonas, para este subprojeto e a 

formação de Agentes de Saúde, não para substituir os atores tradicionais, mas 

para complementar seu trabalho, incrementando a gama de tratamentos disponíveis 

para os sintomas. A formação dos Agentes de SaÜde baseada sobre a concepção de 

~ que a saúde não depende só do manejo preventivo e curativo da doenca, mas de 

-·~ \. uma multipliciclode de fator.ea,· entre os que í.s o orgnni,:aciio e afirmncêio étn1cn 
-\." ' ~ 
~ e política do grupo e a defesa de meio ambiente sio fundamentais, 

8.1 - Objetivos Espccl~ 

- capacitar, através de um processo de educacão formal, indivl 

duos das pr5prias comuni<ln<las indígenas para promover comportamentos e ativid~ 

des preventivas de saúde. 
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- oferecer. cuidados primários aos doentes e manejar adequadame~ 

te a articulação com os se.rv í.cos da rede oficial de saúde para atendimento dos 

casos de difícil solução o nível dos Postos de Saúde Indígena. 

- realizar um acompanhamento do trabalho doe Agentes de Saüde P! 

rn observar como as orient:ac;Ões fornec.idae durante o Curso estão sendo aplic!. 
das, a fim de que se tenha a possibilidade de corrigir distorções que prejud! 

quem a comunidade como um todo. Em consequência teremos a retro-alimentação de! 

ses conteúdos com elementos que os aperfeiçoem para melhor adaptação a realida 

de cultural e social indígena local. 

- incentivar a preservação e realização de práticas 

cas terap~uticas tradicionais. 

profiláti 

8.2 - Estratégia de Ação 

8.2.1 - ! Seleção 
Classificar as comunidades das áreas de atuação do Projeto 

acordo com indicadores de risco, a fim de escolher com a participação das 

de 

pr.ª- 

,.... 

prias comunidades, o lugar adequado para a instalação dos Postos de Saúde fixos 

e apoiar as comunidades que enviarão alunos para o curso de formação de Agentes 

de Saúde. Entre os indicadores a ser considerados estão: ocorrência de garimpo, 

nível de aculturação, incidência de patologias graves, dificuldades de acesso a 

assistência médica, condições ambientais e econômicas, importância de população 

envolvida, etc. 
I ~ 

Atender as comunidades mais motivadas para a realizaçao do Pro 

jeto, enfatizando a programação do curso sobre os problemas que mais afetam a 

comunidade e respondendo também as necessidades sentidas. 

Selecionar, em comum acordo com as comunidades e levando em con 

sideração os ensinamentos de experiências anteriores, os indivíduos que aprese~ 

tarem as condições mais adequadas para desempenhar o papel de Agentes de Saúde 

visando minorar o risco de que sua futura a~uacão venha contribuir para o det~ 

rioro da cultura tradicional como um todo, e principalmente para o desaparec! 

mento do corpo conceitual e prático da medicina tradicional. Nesse sentido re 

comenda-se a escolha prioritária de adultos, cujo comportamento tenha demonstra 

do para as comunidades que partilham efetivamente dos valores da cultura tradi 

cional, se possível alfabetizados e bilingues. 

8.2.2 - ! Adequação Cultural 

Fazer levantamento prévio na bibliografia disponível dos aspe~ 

tos essenciais de cada cultura das comunidades atingidas pelo Projeto, a fim de 

contar com um quadro geral da visão onto-cosmolÔgica da economia, das regras de 

organização social, dos processos de comunicação e de educação, além da etnome 

dicina propriamente dita. 
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Implementar int·erdisciplinaridade do trabalho através de consul 

ta direta aos antropólogos que realizaram pesquisas junto as comunidades 

lhidas. 

esco 

Investir por parte dos membros do Grupo de Saúde Indígena da 

Amazônia na aprendizagem das línguas indígenas. 

Realizar pesquisa participativa sobre medicina tradicional, es 

timulando os alunos, através de uma discussão para que estes conhecimentos e 

práticas de cura no âmbito familiar, de determinadas doenças e nos dos especi! 

listas trad·icionais sejam manejados e valorizados como complementos dos conte~ 

dos do curso. 
Procurar no pensamento indígena elementos cognitivos e práticos 

próprios que permitam acoplar as noções de medicina científica. 

Trabalhar com linguistas, tradutores ou com alunos, em tradu - 
çÕes para a língua indígena das novas noções que estejam sendo introduzidas e 

dos materiais didáticos produzidos para efeito de fixação na memória. Nomear na 

língua indígena as entidades patogênicas discutidas com os alunos, a fim de m! 

lhorar as possibilidades de c~edibilidade, motivação e respostas adequadas por 

parte da clientela a ser atingida. 

Enfatizar a importância do trabalho com a linguagem, com o apro 

veitamento de narrativas orais, comunicação não verbal (audio-visuais e dramat! 

zaçÕes) minimizando o recurso ã escrita. A maioria dos indígenas alfabetizados 
I 

tem pouca oportunidade de aperfeiçoar o domínio da escrita. Uma metodologia de 

masiado dependendo da escrita, tem grande potencial desmotivador sobre o aluno. 

8.3 - DESCRIÇÃO DO CURSO 

O curso será ministrado em unidadeR temáticas que incluem uma 

parte teórica e outra prática. A primeira está construída a partir dos dados da 
' 

realidade vivida pelos alunos e expostos por eles na sala de aula. Na partepr~ 

tica se procurará aproveitar ao máximo os recursos próprios da cultura, domeio 

ambiente e da capacidade criativa dos alunos, fazendo que os exercícios de trei 

namento sejam na medida do possível realizados dentro do contexto sócio-cultu 

ral da comunidade onde irão servir, o resultado da consulta em participação. 

A escolha dos conteúdos programáticos! sua extensão e abrangê~ 
eia, a ordem de apresentação dos temas, variações de ênfase e os métodos ped! 

gÓgicos serão decididos de acordo com cada caso. As variáveis a serem consid~ 

radas são:prioridades indicadas pelo perfil epidemiológico, o resultado da co~ 

sulta e participação comunitária e o nível de comunicacão que pode ser ating! 

da entre monitores~ alunos. Este último vai depender principalmente do graude 

aculturacão e bilinguismo dos alunos, da disponibilidade de assessoria linguís 
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tica e da capacidade de mune:lo etnológico da comunicação com os alunos por pnrte 

tloA 111011itorcA. 

PRlMElRA ETAPA: 

•.. cou t ox l.'. li li I hw t' éU l)IIC ·l.fl .l lllt!I\ l:I! (.j h.l tl to r J e lllllêll l:(l llN co111111d dtl u~ A 
a que pertencem os alunos, visando a explicitaçio do perfil epidemiológico da 

região; 

- estabelecer que a abordagem teórica do curso consiste em man 

ter uma visão de ecologia cultural com ênfase na noção da multidependência da 

saúde, em específico o papel dos determinantes sociais; 

discutir a participação comunitária na atuação em saúde; 

- garantir o reconhecimento e aproveitamento dos recrusos 

tados pela cultura tradicional. 
ªPº.!! 

SEGUNDA ETAPA: 

- enfocar com relativo nível de detalhe o conhecimento e as con 

<lutas de manejo da patologia de maior incidência na região, em particular a da 

tuberculose. 

TERCEIRA ETAPA: 

- abordar os outros problemas de saúde assinalados como importa,!! 

dutas a serem seguidas. 

tes pelas comunidades e pelo levantamento epidemiológico com ênfase sobre as con 
/ 

,QUARTA ETAPA: 

- cuidar das estratigias de açjo a serem seguidas pelos Agentes 

d~ Sa~de me articulação c~n os atores da medicina tradicional; 

- realizar ações conjuntas com outros membros da comunidade 

com as lideranças e organizações indígenas; 

- articular com a rede oficial, procedimentos para cada caso; 

- retomar n noção de rnultidependência com ênfase na relação ali 

mentaçio/sa~de e no relaçio nível de saÜde/nível de organizaçio - mobilização da 

comunidade; 

- encerrar o curso com a conscientização enfática das limitações 

e os riscos de distorções da atuação dos Agentes de Saúde. 

8.4 - Acompanhamento~ Agentes de Saúde 

O acompanhnmento seri realizado basicamente pelos membros do 

GRUPO DE SAODE INDÍGENA, sendo que poderá ocorrer a participação eventual de pr~ 

fissionais da rede oficial de serviços de saÜde que se deslocarão até as áreas 

de atuação dos Agentes de saúde em missõee especiais como atendimento de 
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pcdag,,gico; ruulizuciio <lo campunhua especiais, discutindo temas específicos co 

mo: 

- cuidados com a água de consumo; 

- controle de parasitoses intestinais; 

- perigos de aculturacão alimentar - importância da diversidade 

de alimentos; 

- desidrataçio e seu ~ontrole; 

- importincia da v1cinacio; 

- efeitos da degradação ambiental sobre a saúde; 

- alternativas econômicas para a população amazônica; 

- valor funcional das florestas e dos rios. 

a.s - Bcneficiá~ruo~ Diretos~ Indiretos 

- os Agentes de Saúde Indígena selecionados e indicados 

próprias comunidades; 

- as ccmunidades do Alto Rio Negro, Içana, de etnias Baniwa 

pelas 

Curipaco e de contato antigo mas irregular com a sociedade naciortal, com exper! 

~ncia escolarizaçio e bilinguismo restrito; 

- as comunidades do Rio Negro abaixo de São Gabriel da Cachoei 

ra com populaçio mixta, de etnia Bari, Tukano, Desano, Baniwa e alguns mestiços 

inculturados de origem nordestina, de contato muito antigo e regular, maior ex 

periincia de escolaridade e bilinguismo; 

- as comunidades Yanomami do Rio Marawia, região de Santa Iz! 

bel do Rio Negro, de contato mais recente com pouca ou nenhuma experiincia de 

escolaridade e bilinguismo; 

- as comunidades do Rio Negro acima de São Gabriel da Cachoeira 

e o Rio Uaupés e seu afluente Jupu (Santo Atanásio) que já contam com Agente de 
Sa~de formados em curso anterior; 

- os técnicos e alunos da Universidade do Amazonas e de outras 

entidades envolvidas serão beneficiadas pela aquisição de novas experiências p~ 

la possibilidade de desenvolver técnicas em educação para a saúde e apreciação 

de serviços que sejam adequados a realidade local e regional. 

8.6 - Recursos Hwnanos, Material~ Custos do Subprojeto 

8.6.1 - Recurs~ Ilwnanos 

A equipe para realizacão do Curso de Formação de Agentes de Saf 
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de Indígena, acomponharnento e avaliaç;o deste ~ltimo, se constituiri de elemen 

tos formadores do GSI/AM, eventualmente por profissionais pertencentes a outras 

instituições que desenvolvam trabalhos na área de saúde (antropÕlogos e profi~ 

sionais de saúde) e que venham fortalecer as ações previstas nesse subprojeto 

para as comunidades indígenas. 

' ANOS 
PROFISSIONAIS TOTAL 

1 I II · III 

• Enfermeiro 02 02 02 06 

• Mê-dico 01 01 01 03 

• Bioquímico 01 01 01 03 , . 
• Assistente Social 01 01 01 03 

• Pedagogo 01 01 01 03 

• Antropólogo 01 01 01 03 
• Linguista/Intérprete 01 01 01 03 
• Têcnico de Laboratório 01 01 01 03 

• AuY.iliar de Enfermagem 01 01 01 03 

• Nível Elementar 04 04 04 12 

TOTAL 14 14 14 42 
,' 

• Nível Elementar - cozinheira, serventes, motorista de lacha, auxiliares. 

8.6.2 - Recursos Materiais 

Os materiais e equipamentos relacionados nesse subprojeto 

destinados a execução dos Cursos de Agentes de SaÜde Indígena e utilização 

tinua pelo Grupo de Saúde Indígena • 

N sao 
con 

• EQUIPAMENTOS 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

• Voadeira de alumínio 

• Motor de popa 25 hp 
01 

01 

01 

02 

04 

02 

01 
02 
02 

02 

• Depósito para água 

• Projetor de Slides 

, Gravador Portátil 

, Caixa de som amplificada· 

• Mimeógrafo 

• Microscópio Simples 

• Grampeador 

• Perfurador 



í 

r 

í 

r 

í 

r 

r 
i 

! 
' 
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E S P E C 1 F 1 C A C Ã O QUAN'rIDADE 

• Tesoura Comum 02 
02 

01 

04 

02 

02 

05 
02 
01 
02 

02 
02 

01 

01 

01 

06 
02 

08 

08 

04 

02 

04 
02 

02 

02 

08 

• Estilete 

• Caixa de ferramenta básica para motor 

• Lanterna 

• Quadro negro de madeira/desmontável 

Máquina de fotografia 

• Salva vidas 

• Re~roprojetor 

• Filmadora 

• Tela de projeção de slides 

• Máquina Calculadora 

• Máquina de datilografia portátil 

• Máquina de datilografia elétrica 

• Arquivo de pastas suspensas 

• Armário de aço com porta e 6 prateleiras 

• Cadeira de madeira comum 

Mesa de madeira/ipo escrivaninha 

• Pratos de alumínio 

Talheres/jogo 

Panela com tampa 

• Facão 

I 

• Garrafa térmica (2 grandes e 2 pequenas) 

• Peneira plástica 

• Frigideira 

Abridor de latas 

• Canecas plásticas 

Copos descartáveis, flanela, esponjas e material de limpeza 
em geral 

OBS: Estes equipamentos serão utilizados pelas equipes quando em atividades em 

campo. 
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MATERIAL DE CONSUMO - POIR CURSO - -- 
E s p E e l F I e A e Ã o QUANTIDADE 

••..•..•...........•.•.•.••........ ~~ .............•......•.................................••••••••••••.••.•.•.•..........................•.••...••.........•. 

'l'lt/\N HI 'Olt'I' M 1 

• Gasolina 

• Ôleo Diesel 

• Õleo 2T 

• Velas para motor de popa 

8.000 litros 

8.000 litros 

200 litros 

10 Unid • 

DIDÁTICO: 

• Pape L madeira 

Marcadores Hidrográficos 

Giz (branco e colorido) 

• Pastas Plásticas 

• Sacola de lona 

• Cadernos 

• Canetas 

• Borracha 

• Fita gomndn 

• Grampos para grampeador 

• Papel Ofício 

Pincel Atômico (preto, vermelho, azul) 

• Sacos Plásticos (tipo embalagem) 

• Lâminas e Lâminulas para microscópio 

• Corantes (logol-gimsa. etc.) 

• Cola 

Réguas 

• Apontador 

, Cartolinas 

• Pregador de roupas de madeira (para manipulação na secagem 
de lâminas) 

/ 

3 dúzias 

2 caixas 

4 caixas 

3 dúzias 

4 dúzias 

4 dúzias 

4 caixas 

3 caixas 

6 rolos 
2 caixas 

2 resmas 

6 caixas 

5 pacotes 

10 unidades 
2 unidades 

4 tubos 

3 dúzias 

3 dúzias 

2 dúzias 

2 pacotes 

2 pacotes 

2 pacotes 

• Sabão em pedra (5 unidades cada pacote) 

• Papel Higiinico (tipo embalagem atacadista) 

8.6.3 - CUSTOS DO SUBPROJETO 

Para efeito de planejamento e identificação do valor estimativo 

de custos do subprojeto de FORMAÇÃO DE AGENTES DE SA'ODE IND1GENA, apresentamos 

relacão dos materiais permanentes com respectivos valores, e gastos com pessoal, 

material de consumo para três anos de execução do mesmo. 
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PESSOAL 

ESPECIFICAÇÃO ANOS 

I II III - 
• SALÁRIOS 3.321.600 6.510.350 12.760.286 

• PASSAGENS 1.080.000 2.116.800 4.148.928 

• DIÁRIAS 4.320.000 8.467.200 16.595.712 

• DIÁRIAS DE ASSESSORIA 36.000 109.760 215.129 

• HORA/AULA , . 1. 260.000 2.469.600 4.840.416 

• SERVIÇO DE TERCEIROS 1.820.000 3.'567.200 6.991.712 

TOTAL CR$ 11.857.600 23.240 •. 910 45.552.183 
US$ 247,033 •. 00 247,243.72 247,566.21 

MATERIAL PERMANENTE 

r 

ESPECIFICAÇÃO TIPO 
QUANTI VALORES 

DADE UNITÃRIO , CR$ US$ 
' 

• Voadeira Alumfoio 01 246.750 246.750 5,140,62 
• Motor de popa 2511P Jonhson 01 220,000 220.000 Li,583,33 
, Depósito para Ãgun de 25 lt Plástico 02 7,460 14,920 310,83 
• Projetor de Slides , 

N 02 120,000 240.000 5,000.00 \ 
• Gravador portátil Sony 04 80,000 160.000 3,333.33 
, Caixa de som amplificado 

\•o~I 
01 12.500 25,000 520.83 

, Mimeogriifo 01 150,000 150,000 3,125,00 
• Microscópio simples 02 - - - 
• Grampeador 02 4,750 9,500 197.91 
, Perfurador 1 - 02 4,750 9,500 197.91 
• Tesoura comum - 02 1.650 3.300 68.75 
• Estilete - 02 1,300 2,600 54,16 
, Caixa de ferramenta p/motor Jonhson 01 62.500 62,500 1,302.08 
, Lanterna (média) - 04 1,000 4.000 23.33 
, Quadro negro portátil - 02 3,500 1.000 145.83 
• Máquina fotográfica · Nikon 02 150.000 300,000 6,250,00 
• Salva-vidas Comum os - 6,000 30,000 625,00 
• Retroprojetor - 02 50,000 100.000 2,083.33 
• Filmadora Panasonic B 01 250.000 250.000 5,208.33 
• Tela de projeção p/slides(Portãtil) Kodak 02 15,000 30.000 625.00 
: Máquina calculadora Dismak 02 20.100 40.200 833.33 
, Miquina de datilografia (portátil) Olivetti 02 us.ooo 90,000 1,875.00 
, Máquina de datilografia elétrica Olivetti 01 118,000 118,000 2,458.33 
, Arquivo de pastas suspensas - 01 58.000 58.000 1,208.33 
, Armirlo de aço c/6 prateleiraa - 01 75,000 75.000 l,562,60 
, Cadeira comum Madeira 06 3,000 18,000 375.00 
, Mesa tipo escrivnnlnha Madeira 02 27,000 54,000 1,125.00 

TO'fAL 2,318.070 48,293,12 

-~' 
- .. ) 
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CUSTOS GERAL DO SUBPROJETO 

KSPEClttlCAÇÃO 
ANO I ANO II ANO III 

CR$ US$ CR$ US$ CR$ US$ 

• PESSOAL 11.857.600 247,038.00 13,240. 91( 247,243.72 45.552.712 247,566.21 

• MAT. PERMANENTE 2.318.070 48,7-93,12 - - - - 

, MA'r, 'CONSUMO 3,708.400 77,258.33 7,268.464 77,324.08 14,246.189 77 ,424,94 

·- 
TO.TAL 17,884.070 372,584.79 30,509, 3 7L1 324,567,80 59.798.901 324,994.02 

TOTAL DE CUSTOS 

ESPECIFICAÇÃO C~$ US$ 

• PESSOAL 80.651.222 741,842.93 

• MATERIAL PERMANENTE 2.318.070 48,293.12 

• MATERIAL DE CONSUMO 25.223.053 232,007.35 
' 

TOTAL 108.192.345 1.022.146.27 



.21. 

J\.NO 1 

LOCALIDADES 
MESES 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- 

Elaboração do Subprojeto . • . 
Polo Regional São Gabriel X X 

Polo Regional Santo Atanásio X 

Polo Regional do Tunuí X 

,. 
Polo Regional do Marawia X X 

' 

• Elaboração do Projeto 

x Viagens de levantamento/treinamento/supervisão 

ANO II 

M E S E S 
LOCALIDADES 

01 02 03 04 05 06, 07 08 09 10 11 12 

Polo Regional Sio Gabriel X 

Polo Regional Santo Atanásio X X 

Polo Regional do Tunu! X X 

Polo Regional do Marawia X X 

ANO III 

LOCALIDADES 
M E S E S 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Polo Regional são Gabriel X X 

Polo Regional Santo Atanásio X 

Polo Regional do Tunuí X 

Polo Regional do Marawia X X 
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09 • SUlJPHOJE'.L'O ~ ]!'.1J>1,~N'1'l\Ç.ÃO DA ~ F16ICA ~ SAOllE IN01GENA 

1>os·ros o~ 81\.0Ut: 1Nutm~1NA ·-1.·1~1u ~ ....•. 

O presente subprojeto representa a proposta do Grupo de Saúde 

Indígena do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade do Amazonas, p~ 

ra criar uma rede física de assistência as atividades básicas de saúde nas comu 

nidades indígenas, atendendo também reinvidicaçÕes das comunidades de profissi~ 

nais atuantes na área, na procura de crianção e de prestação de serviços e da 

melhoria das condições de vida das populações indígenas. 

As ações e serviços de saúde, de um modo geral, ogem como decu! 

turadores. O.trabalho proposta bu~ca minimizar tais danos, organizando estrati 

gias e ações de saúde que respeitem tanto as necessidades técnicas próprias do 

método científico quanto aos valores e recursos tradicionais dessas populações. 

A Universidade do Amazonas se propõe a promover meios através 

de uma assessoria técnica, para que a comunidade possa gradativamente assumir a 

condução e o gerenciamento das· ações e serviços de saúde estimulando a autonomia 

dos Grupos Indígenas em relação a sociedade regional e nacional. 

9.1 - Objetivos Específicos 

• prover nas comunidades indígenas de uma redelde serviços de sau 

de de nível elementar que atue como complemento do Sistema Estdual de Saúde 

ao qual deverá se articular gradativamente, respeitando a autonomia e as pec~ 

liaridades da população indígena, na busca de soluções de seus problemas de saú 

de. 

• caracterizar o Posto de Saúde Indígena - PSI como elemento e~ 

talizador de novas estratégias de sobrevivência da comuidade indígena, frente 

ao avanço da sociedade nacional. 

9.2 - Estratégia de Ação 

9.2.1 - Articulação com a Rede Oficial de Saúde 

Como foi assinalado a rede de serviços de saúde que pretendemos 

instalar não se propõe a substituir ou atuar de forma paralela ao Sistema Esta 

dual de Saúde e sim cr:lar uma instância de atenção a saúde local e regional que 

é hoje inexistente. Esta proposta justifica-se tanto para preencher uma lacuna 

na oferta de serviços limitados apenas a sede dos municípios ou as bases missi~ 

nárias, quando para permitir uma·forma de atuação que deverá pautar sobretudo, 

pelo respeito aos costumes tribais, tornando o contato e os serviços de 

menos riocivos aos usuirios indígenas. 

saúde 
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complexas do Estado. As ~uicus capazes de promoverem internações, cirurgias 

exames complementares, etc. Na impossibilidade de redimensionar, mesmo que a mi 

dio prazo, o estrutura e o fuucionamento desta rede pública em funcio das nece! 

sidades da clientela propomos manter o espaço de autonomia da rede comunitária 

de serviços, capacitando-a para as resoluções dos casos mais simples o encami 

nhamento aos Postos <le preferências e a transferência para as sedes dos munic! 

pios nos casos de maior gravidade. 

Serão aproveitados também contatos já estabelecidos com a rede 

pública dos Órgãos de saúde atuantes nestas áreas a fim de poder continuar co~ 

tando com seu apoio para o armazenqgem e a distribuição de medicamentos para os 

PSI, e para deslocamento, transmissão de informações, etc. , 

A longo prazo, o que se deseja é sua perfeita integração entre 

as duas formas de atuação, trazendo a população usuária a opiniar na gerência 

da rede pública, tal como está previsto nas Constituição Federal e Estadual. 

9.2.2 - A Mobilização 'da Comunidade 

Como projeto visa essencialmente o reforço da autonomia indÍg! 

na, o processo participativo é um elemento estratégico fundamental, e o seu d! 

senrolar será diferenciado, de acordo com a situação de cada comunidade. Em al 
I - 

gumas delas, o projeto equivale a uma resposta a antigas reinvidicações indÍg! 

nas referentes a uma melhoria de atenção à saúde na região. Em outras, notada 

mente entre os Yanomami de Santa Izabel, embora a população se ressinta do ac~ 

metimento de doenças, seu nível de compreensão destes problemas ainda não atin 

giu um limiar capaz de levar a movimentos reinvidicatórios organizados, tal co 

mo ocorre em São Gabriel da Cachoeira. 

Em ambos os casos, a estratégia privilegiada será a instaura~o 

de um diálogo e posterior acordo com a comunidade, para que as mesmas determ! 

nem ao seu grau e tipo de necessidades de serviços de saúde, e estabeleçam qua~ 

titativos e formas de contrapartida para sediar e auxiliar na manutenção do PSI 

e formas de remuneração dos Agentes de Saúde Indígena. O que variará será a 

maior ou menor rapidez do processo, que caminhará respeitando o ritmo próprio 

de cada grupo étnico, sendo neceqsariamente mais lento e cauteloso junto aos 

grupos menos aculturados. 

9.2.3 - Edificação dos Postos de Saúde Indígena 

A construção dos PSI deverá obedecer à normas técnicas que regem 
a instalação deste tipo de serviço, tais corno condições de higiene, de armaz~ 

namento de medicamentos, de claridade e de arejamento do local,etc. Todas as ou 
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tras características, dendc que nio firam estes requisitos mínimos, devem ser 

adaptadas de forma a se aproximar da maneira de viver do grupo étnico a ser ser 

vido pelo posto, mimetizando sempre que possível, os costumes locais, de 

trucio e organizacio do espaço interno. 

cons 

Está previsto a construção inicial de três (03) PSI e o aprove! 

tamente de um já existente, que serão distribuídos entre os que denominamos de 

Polos Regionais do Projeto, ou seja, área de concentração de população indígena 

servida pelo projeto, diretamente enquanto comuidade sede do PSI ou indiretame~ 

te enquanto comunidade servida pelo Agente de Saúde que atuará sem sede física, 

mas trabalhará articuladamente com o PSI, Futuramente pode ser prevista a cons 

trucio de novos PSI, imedida em que o trabalho se estruture melhor. 

Os Polos Regionai~·previstos para os tris primeiros anos serao: 

Região do Tunuí, localizado no Alto Içana, município de.São Gabriel da Cachoe! 

ra, Região do Rio Negro, localizada no curso principal do Rio Negro, no rnunicí 

pio de São Gabriel da Cachoeira e Região do Marawia no Rio Marawia, em Santa 

Izabel do Rio Negro. Em Santo Atanásio (rio Uaupés - município de são Gabriel 

da Cachoeira) manteremos a atuação já iniciada em 1989 e aproveitaremos o Posto 

Indígena da FUNAI, adequando-se às normas do PSI, com o qual os Agentes de Saú 

de formados trabalhnrio de como conjunto. Nestas ireas relacionadas, estio dis 

tribuídas, como já vimos diversas comunidades ao longo dos cursos d'água. No 

momento, e impossível definir em qual comunidade ficará localizado o PSI, já 

que esta localização dependerá não apenas de'critérios técniéos tais como:maior 

complexidade, maior ou menor gravidade dos problemas de saúde, capacidade do 

Agente de S3Úde em manejar motor de popa e estoque de medicamentos, facilidade 

em orientar ou outros Agentes de Saúde atuantes na mesma área, etc., como ta~ 

bém da disposição e envolvimento da comunidade para auxiliar na construção e ma 

n~tenção do Posto. 

9.2.4 - Desenvolvimento das Atividades 

As atividades a serem desenvolvidas pelo PSI deverão se organ! 

zar de acordo com o perfil epidemiológico de cada comunidade, procurando dir~ 

cionar a atenção para aquelas patologias causadoras de maior prejuízo (tuberc~ 

lose, malária, etc.), e com as características culturais próprias de cada grupo 

étcnico, que influirão decisivamente no grau de entendimento da medicina cient! 

fica, por parte do Agente de Saúde Indígena treinado. Desse modo, teremos ce! 

tos PSI, como dos Polos Regionais do Rio Negro e Santo Atanásio, onde o grau de 

aculturação, e o tipo de patologia mais frequente exigirão procedimentos mais 

complexos: outros Polos Regionlns como 'runu! e M11rawia, onde pelas mesmas ra 

z5ea, as ac5es de saJde dcver3o ser mais simplificadas. 

As ações básicas do PSI deverão contemplar um leque, que vai 



.Jt. 

,.... 

de1:1<l~ u e11cu111.l11ht1111~11 to Ut! pue.ll!lltt!.11 ttot-1 tjer.v:l<;<ull mll:l11 compI t•xo~ dtt J{L,de gnu11:uJ 

dt1 H11tid,1 • l' 11e·u111p111il111111P11 !:o d,, l'1111t ro l.l! ele C!ltrfüH dJllHII013 t Lcndus 11111111e le11 t1cuv ! 
i;or~ (prl111.:Jiw.lml1ut1:1 emH,~ ti(] 111ul.iirlt1 ~ cubu rcu l ouo l , n orw111l.1.nt;iio corno h11/H! r.[ 
t1lt•11 l, l111'r11-,,11tr11t11r11 p11r11 c11111p1111lwn do vnc.Ln111.,:iio, paasuudo pe l n coleta de mo 

tcrlul pnru cxurnu~ e prupuraç~o de lirninas, curativos, controle de diarriias 

até ações como suturas, e<lui:ação em saúde, diagnóstico e tratamento de doenças 

pelos Agentes, levantamento de dados vitais (nascimentos e mortes, etc.) e pr~ 

dução de informacão para saúde referente à população atendida pelo PSI. 

,. 

Fd nu Lf.z ando , queremos enf a t Lz a r que as ações do PSI, não dev~ 

rão nunca competir com os p roced íment os da medicina tradictaionl:r. utilizados p~ 

la comunigade e que os Agentes serão orientados para evitar a imposição das 

ações médico-científicas nas situaçÕe~. em que a comunidade já dispuser de recur 

sos tradicionais para tratamento. 

9a3 - Beneficiários .Diretos~ Indiretos 

• A população da comunidade - aede do PSI será principalmente bén_!l 
ficiada pela facilidade de acesso, e como consequência a médio prazo, pela di 

minuição dos agravos de saÚdE!, em termos de morbidade e mortalidade; 

• As demais comunidades indígenas inseridas nas áreas geográfi 

cas dos Polos Regionais que terão o Posto de Saúde Indígena da comuidade - sede 

a base para atendimento de casos maia complexos e recursos materiais. 
I 

·,./olo Regional do Tunui: Comunidade de 'l'unuL, Nazaré, Itaiaçu 

Caveira, Belém, runbaúba, Maracajá, Cabeçudo, Jandu Cachoeira, Aracu Cachoeira, 

Mauâ, Trindade, Miriti, Canadá • 

• Polo Regional de Santo Atanásio: Comunidade de Santo Atanásio, 

Vila Novar Jacaré Branco, Boca do Traira, Cabari, Paraná-Jucá, Juqueira, Boa 

Vista. 

• Polo Regional da Calha do Rio Negro: Comunidade de São Luiz 

Ilha das Flores, Bauari, Tacira-Ponta, Açai, Aparecida, Juriti, Cuê-Cué • 

• Polo Regional do Marawia: Malocas de Apu!, Itapi-Capi, Pukima, 

Pohdro, Marawia. 

A populacio indígena de outras Jreas, a longo prazo, na medJ 

da em que a experiência e as ticnicaa desenvolvidas forem extrapoladas e/ou pr~ 

duzidas cm outras ãreas indígenas • 

• Os técnicos (! n lunos dn Univeraidudc do Amnaonua e do outras 

entidades onvolvldoa, p~la oqulslçio le novas experiincias, pela possibilidade 

de desenvolver técnicas em educação para a saúde, organização de comunidade e 

apreciaçio de serviços que sejam adequados i realidade local e regional. 

9.4 -Recursos Hwnanos, Material~ Cutsos do Subprojeto 
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Saúde lndí.gana e eventual.monte por profieeionllis portencentee noutras institu,! 

caes que desenvolvem linhas de trabalho, fortalecendo as acaes previstas 

às comunidades indígenas, 

junto 

P R O F I S S I O N A I S ANOS 
TOTAL 

I II III 

• Enfermeira 01 01 01 03 

• Assistente Social .. 01 01 01 03 
• Antropôlogo 01 01 01 03 

• Engenheiro 01 01 01 03 

• Nível Médio 02 02 02 06 

• Nível Elementar 05 05 05 15 

TOTAL 11 11 11 . 33 

Nível Médio - Agente Administrativo, mestre de obras, aux. de enfermagem 

• Nível Elementar - cozinheira, serventes, motorista de lancha 

9.4.2 - Recursos Materiais / 

As instalnçÕes físicas dos Postos de Saúde Indígena, seguirão de~ 

tro do possível a normatização de construção de Postos de Saude do Ministério da 

SaÜde, adequadas as características regionais 

• Instalações Físicas/Equipamentos 

ESPECIFICAÇÃO 1 PSI !TOTAL 

SALA DE ESPERA - TAPIRI ,- 
Bancos de madeira 1 03 1 

09 

CONSULTÕRIO 
1 Mesa para exames clínicos 1 01 03 

Escadinha com dois deg~aus 01 03 

i~, 
Cadeira de madeira comum 03 09 
Arquivo tipo fichário 01 03 
Mesa de Curativo 01 03 

r COPA i 

Fogão 1 01 
1 

03 

Geladeira 01 03 - / 
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E s p E e I F I e A e Ã o PSI TOTAL 

Mesa de madeira 

Bancos pequenos de madeira 

Filtro de água 

Armário para louças 

DISPENSA 

01 

02 

01 

01 

Estantes de madeira com seis prateleiras 

ALOJAMENTO 

Suporte de rede (pares) 

Mesa 'de madeira pequena 

Cadeira de madeira comum 

01 

03 
01 

02 

CASA DO MOTOR 

Gerado de luz 

Voadeira de alumínio 

Motor de popa 25HP 

Caixa de ferramenta para motor 

Caixa d'gua 500 lt. 

01 

01 

01 

01 

01 

03 
06 

03 

03 

03 

09 

03 

06 

03 

03 

03 

03 

. 03 

• O alojamento destina-se a equipe de supervisão quando em campo • 

• Conforme for a receptividade da comunidade, a mesma poderá confeccionar al 

guns dos objetos permanentes. / 

- EQUIPAMENTOS 

ESPECIFICAÇÃO 1 PSI I TOTAL 

Pinças Kelly reta 16cm 02 06 

Pinças Kelly curva 16 cm 
1 02 06 ,.... 

Pinças dente de rato 10cm 02 06 
Pinças anatômica simples 02 06 

Porta agulha mayo legor 15 cm 02 06 

Cabo de bisturi nQ 04 02 06 
Lâmina de bisturi 04 12 

r Tesoura mayo reta r/r 17 cm 02 06 ' 

Tesoura mayo curva r/r 17 cm 02 06 
,..... Tambor inox retangular 26X26Xl2 com tampa 02 06 

-~ 
Balde para curativo esmaltado com tampa e armação de aço 01 03 
Bandeja retangular inox 40 x 29 02 06 
Almotolia 02 06 
Bacia inox pequena 02 06 

Bacia de alumínio grande 02 06 
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- 
03 09 

O:J 09 
02 06 

02 06 

06 18 
06 18 
06 18 
03 09 

02 06 
01 03 

01 03 

01 03 

01 03 

06 18 

07 21 

03 09 

r 
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1t ti I' 1< C: 1. lt 1. C A <; Ã o 

J tt r rn clt! Lnox ( 111êd I t-1) 

UsaLus dd 11xu pl~ijtlcu 

llnld~ pl,ÍHt:lco 

Punala de ulum!nio 

Pratos de alumínio 

Colher medida (para medicamentos) 

Colher de sopa 

Faca de cozinha (pequena, média e grande) 

Depósito para água (plástico) 

Enchada com cabo 

Boca de lobo 

Terçado 

Pá 

Canecas de alumínio 

Galão para combustível (plástico) 

Barril para armazenar combustível 

• :11t. 

- MATERIAL DE CONSUMO/TRIMESTRE 

E s p E e I F I e A e Ã o 
/ 

1 
PSI TOTAL 

02 06 

03 09 

05 15 

03 09 

03 09 
01 03 

algodão (500g) 
r 
! gase 

esparadrapo 

álcool iodado 

agua oxigenada 

soro fiaiolôgico 

ataduras 

fios de sutura agulhado 
mononaylon 

; serigas descartáveis com agulhas 

termômetro 01 

03 

02 
01 
12 
03 
03 
03 

cnneta 
borracha 

folha de papel ofício (resma) 

cartolina 

lápis 

sabão em barra 

desinfetante 

03 

09 

06 

03 

36 

09 

09 

09 
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lh1111hr 11 ( pr1t•u tt>) 02 ()(J 

V1rnuo11i:11 02 06 
Lâmpada 03 09 

RÔdo 01 03 
Cabeçote com interruptor de luza 03 06 

Vela (pacote) 01 03 
Pilha de lanterna 04 12 

Fósforo, (pacote) 01 02 
Toalha de rosto 04 12 
Lençol 02 06 

Pano de copa . 
04 12 

Pano de chão 02 04 
Esponja (pacotes) 01 02 

Sacos plásticos (pacotes) 01 02 
Lanterna 01 03 

• MEDICAMENTOS 

Serão distribuídos de acordo com o levantamento epidemiológico 

de cada região, basicamente vermifugos, linha dermatológica, soto reidratante , 

anti-térmicos, antibióticos orais e tópicos, etc. 

9.4.3 - Custos do Subprojeto 

• MATERIAL PERMANEN'fE 

ESPECIFICAÇÃO TIPO 
QUANTI VALORES 

DADE UNITÁRIO CR$ US$ 

Armário de 2 portas de abrir, com 6 pra 
tele iras - Madeira 03 sa.000,00 174,000 3,625.00 
Mesa para exame clínico Ferro 03 54,589,00 163,767 3,411,Bl 
EscaJinha com 2 degraus Ferro 03 12.112,so 36.337 757.02 
Fogão de 2 bocas 01 d,750,00 8.750 182,29 
Mesa com 2 gnvctaa Eacrivani 

nha 03 21.000,00 81.000 l,687.00 
Cadeira Comum Madeira 15 3,000,00 45.000 937.50 
Arquivo com 4 guvotua Fichário 03 22.soo,oo 67.500 1,406,25 

Mesa pura curativo Ferro 03 61,515,00 184.545 3,844.68 

Mesa de coaínna Madeira 03 2s.ooo,oo 75.000 l.562,SO 

Mesa Simples Mude ira 03 35.582,00 106,746 2,233.87 

'Armnrio parn Ioucn Mndairn 0.3 11.000,00 57,00() .l.Oh2,50 

F:11tn11tt1 com e, 11r11tol11J.t•11 M11dutr11 03 15,000,00 45,CJOO 9'.H,!iO 
Uimcoa Mi,Joira 09 12.soo,oo 112,500 2.343,75 

• ! 
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1r.1u-1m 11r I t:M;Ao QUAN'I'! V A 1. O tt ~ U 
'rll'U ·~---·---,. ... '"~-·--· •.. -- ..•...••• _____ 

IJAO~ UN1'1'ÃR10 t:lt$ US$ 
- 

ll1111co11 l'lHfllCIIU!ll M11tlo 1. rn o,, i;.uuo,oo 'l0.000,00 (J2',,00 

Vom11' l r11 /\ 111111[11 lo 0:.1 ZM,, 7!;0, 00 11,0, no, oo 15,421..87 
Motor 1.h.1 popn :lSIU' .lonhson 03 220.000,00 660.000,00 13,750,00 

Gerador de luz portátil llonda 03 93.000,00 279.000,00 5,812.50 

Cnixn d1gun 500 lt. 03 18.000,00 54.000,00 1,125.00 
Lanterna grnnde 03 1.000,00 3.ooo,oo 62,50 

Geladeira pequena (280 litros) Consul 03 29,175,00 87.525,00 18,234.30 

Filtro d1gua Murro 03 s.soo,oo 16,500,00 343,75 

Colchões (solteiro) 3 cm 03 3,100,00 9,300,00 193,75 

Caixa de ferramenta para motor 62.500,00 187.500,00 3,906.25 
' 

TOTAL ,. 
3.139.447,00 65.405,14 

• PESSOAL 
Cálculo em cima do número de pessoal necessário; número de viagens, passa 
gem (ajuda de custo ou diárias) 

DISCRIMINAÇÃO ANOS 

I II III 

Salários 2,294.800 4,497,808 8,815,703 

Passagens 900.000 1. 764.000 3.457.440 

Diárias 1. 200.000 2. 3,52.000 4.609.920 

Serviços Terceiros 1.820.000 2.548.000 4.994.080 

TOTAL CR$ 6.270.800 11.271.568 22.092.272 

US$ 130,641.66 119,910.29 120,066.69 

• CUSTO GERAL DO PROJETO -- - 

ESPECIFICAÇÃO ANO I ANO II ANO III 

CR$ US$ CR$ US$ CR$ us 
PESSOAL 6.270.800 130,641.66 11. 271. 568 119,910.29 22.092.272 120,066.19 

MATERIAL PERMANENTE 3.139.447 65,405.14 . - - - 
EQU 11' AMEN1'0S 2.2~0.050 46,876.04 . . . - 

MATERIAL DE CONSUMO 5.064.142 105,502.95 7.089.798 7,551.04 9.925.717 53,944.11 

TOTAL 167.244.439 3,484.259,llt 18.361.366 195.333,68 32.017.989 174.010,80 
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• roru, J>K custos -------- 

V A 1. O R M 9 
mw m: 1 ,, 1 <:A<;Ão __ ...........•.• , ___ -· 

CR$ U8$ 

PESSOAL 33. 370.110 370,618.14 

MATERIAL PERMANENTE 3.139.447 65,405.14 

EQUIPAMENTOS 2.250.050 46,876.04 

MATERIAL DE CONSUMO 2.207.965 3,853.603.32 

TOTAL 40.967.572 4.,336.507.64 

9.5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

ANO I 

DISCRIMINAÇÃO M E S E S 1 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 - 
Elaboração do Subprojeto X X X 

Polo Regional São Gabriel X X 

Polo Regional Sto. Atanásio X 

Polo Regional do Tunuí X 

Polo Regional do Marawia 

ANO II 

DISCRIMINAÇÃO M E 5 E S 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Polo Regional são Gabriel X 

Polo Regional St. Atanásio X 

Polo Regional do Tunuí X 

Polo Regional do Marawia X 
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U I fU:lt IH I NACÃO M ll 8 M B 
.•.•....•.••. .;...... ··~· .. - .. --· ·--~~ -~ .•. - -- ... _ ... _..,__ -- 
01 02 Ol 04 os 06 07 08 09 10 11 12 - 

Polo Regional s;o Gabriel X 

Polo Regional Souto Atanisio x 

Polo Regional do Tunuí X X 

Polo Regional do Marawia X 

r 
1 

r 

,- 
1 ' 

1 
i ' 

r 
1 

í 
r 

/ 

! 

1 
r 
1 

1 

1 
i 

r 
1 

1~, 
1 
1 
' 

!' 

r 



n .39. 

n 

í 
n PARTE III 

n 
n 
l ' 1 ; 

• FORMAÇÃO DE EQUIPES 

• ASSESSORIA E CONSULTORIA 

í 
• QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS 
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10. ESTIMATIVA GLOBAL DE RECURSOS HUMANOS PARA O PROJETO ---- --- 

A Coordcnoç~o dns atividadas do Projeto eatnr~ n cargo dos mcm 
bros do Grupo de Saúde Indígena, do Núcleo de Estudos de Saúde Pública da Uni 

veraidade do Amazonas. Este Grupo desempenhará o papel de Assessoria Técnica 

tanto junto as comunidades indígenas, como as demais instituições que desenvol 

vem ou venham a desenvolver programas de atendimento à saúde na Região do Rio 
Negro. 

A equipe básica necessária ao desenvolvimento dos subprojetos 

que j& irá compor o GRUPO DE SAODE IND!GENA do Amazonas, deverá ser constituída 

de profissionais da saúde, antropôlogos/comunicólogos, assistentes sociais, li~ 

guistas, pedagogos da Universidade do Amazonas e de outras ,instituições envolvi 

das no Projeto. 

10.1 - Formação de Equipes 

As equipes para implantação da Rede Autômona de Saúde Indígena, 

realização do Curso de Formação de Agente de Sa~de e posterior acompanhamento 

das ações de saude, edificação dos Postos de Saude Indígena e inserção junto a 

rede of Lc í.a L, se formarão a partir das seguintes instituições: 

Universidade do Amazonas / 

Grupo de Saúde Indígena, formado por equipe interdisciplinar 

enfermeiro, médico, antropÓlogo/comunicólogo, assistente social, odontólogo 
bioquímico. 

Professores e Estagiários da Faculdade de Ciências da Saúde e 

do Instituto de Ciências Sociais. 

Secretaria de Estado da Saúde: ----- -- -- --- 
Profissionais.de nível superior com especialização em Saúde PÚ 

b l íca , 

Profissionais de Saúde, assistentes sociais, técnicos de labor! 
tôrio, auxiliar de enfermagem, pertencentes a rede oficial atuantes ou não na 
área de abrangência do Projeto. 

Superintendência de Campanhas de Controle da Malária 

Pessoal de nível médio, técnicos de laboratórios e de nível el! 

mentar lotado nos subdistritos e~ São Gabriel da Cachoeira, Santa Izabel do Rio 
Negro e Barcelos. 

Fundatão Nacional do 1ndio 

Profissionais da área de saúde, antropólogos, agrônomos, tanto 
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tanto no u!vEi l CE!Ht;rt:1.L (Mtllltlt1t1) como do u Ivel Lucn l. dM ttrl;!lld d~ tthrn11g~11t1I tl do 

P 1.·úJ 1::1 to. l'~rrnott.l d I:! u I ve l 111Jt1-Lu l! dE!mtrn ear lo CtH.loél uos l'os tos l 11l1Ig1rntt13 Iuca Ls , 

Hmpf~dl:~ !!! Aun:l.ütl!ucin 'fÊi<~atklJ. ~~I 

P l'o J' 1 IHI 1111111 [ H do 11 [ ve 1 Htlpo r Lo r cJU o co111pÕom u 'I e111d r o do 
aonl do !ustltulç~u, tanto o nível central como dos Escrit5rios Locais da 

de abrangincia do Projeto. 

. are a 

Prefeituras Municipais: 

Pessoal de nível médio e elementar que fiquem a 

para apoio logísticos durante as atividades de campo. 

disposicão 

Comunid~ Indígenas: 
,. 

O Agente! de saúde, as lideranças locais e a população em 8! 

ral. 

10.2 - Assessoria e Consultoria 

As áreas e as etnias a serem atingidas pelo Projeto tem sido 

objeto de pesquisa científica por parte de antropólogos, linguistas, médicos,ec2 

logistaa que deverão ser contactados para fins de asaessoria do Grupo de Saúde 

Indígena. Igualmente, será necessário contratar eventuais serviços de traduto 

res/intérpretes indígenas. 
I 

10.3 - Quadro Demonstrativo de Recursos Bwnanos 

- ANO 
P R O F I S S I O N A I S fff TOTAL 

I II 

Enfermeiro 03 03 03 09 

Médico 01 01 01 03 

Bioquímico 01 01 01 03 

Assistente Social 02 02 02 06 

Pedagogo 01 01 01 03 

AntropÕlogo/comunicÕlogo 02 02 02 06 

Engenheiro Sanitarista 01 01 01 03 . 
Linguista/Intérprete 01 01 01 03 
T~cuico Laborut6rio 01 01 01 03 

Auxiliar de Enfermagem 01 01 01 o~ 
Auxiliar Administrativo 02 02 02 06 

Pessoal Nível Elementar 09 09 09 27 

'.J~OTAL 25 25 25 75 
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• O CURSO DE FORMACÃO DE AGENTES DE SAODE INDlGENA 

• O DESEMPENHO POSTERIOR AO CURSO 

• O DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO PROJETO RASI 
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11 • ACOMPANHAMEN'l10 ,~ AVALIAÇÃO 

Com o Curso de Formaçio de Agentes de Saúde, o Proj~ 

to da Rede Autônoma de saúde Indígena, procurará iniciar um preces 

so de educação permanente, cujo desenvolvimento e consolidação dar 

-se-á, principalmente, durante a fase de acompanhamento posterior 

da atuação dos Agentes. 

Para dar prosseguimento a essa fase, se faz necessá 

rio um certo nível de formalização que sirva como referência conª 

tanta à equipe coordenadora do projeto, mesmo quando haja mudança 

das pessoas que o constituem~ Essa formalizaç;o deverá atingir 

além das estratégias gerais de ação, também os instrumentos de re 

gistro, a periodicidade do acompanhamento e avaliação, e a 

de apresentação dos resultados. 

Quanto aos instrumentos de registros (relatórios 

formulári~s, fichas e cro~ogramas) é necessário definir metodologi 
as que simultaneamente sigam critérios padronizados e respeitérn as 

condiç~es de cada Agente de SaJde de cada comunidade, em termos de 

forma 

nível de assimilaçio à sociedade nacional. Desse modo, os relat6ti 

os sobre as ações de saúde desenvolvidas, poderão ser: escritos 

(seguindo esquema predeterminado) no caso dos Agent~s com domínio 

de escrita, ou verbais entre os Agentes com pouco ou nenhum domí 

nio da escrita. Neste Último caso, o registro escrito será feito 

pelo supervisor de área e/ou equipe coordenadora durante as visi 

tas de acompanhamenbo e avaliaçio. 

A flexibilidade desse método facilita a adoção de m~ 
didas retificadoras de distorç~es d~ desempenho que possam surgir. 

É necessário garantir que o p~0cesso de acompanhamen 

to e avaliação seja periódico e que não implique na interrupção 

das ações. A periodicidade da elaboração de relatórios para avaliª 

ção será definida de acordo com as necessidades de cada área, ten 

do-se como referência básica a funcionalidade dos relatórios tri 

mestrais. 

Deverão ser objeto· -de acompanhamento e avaliação os 

itens: 

11.1 - O Curso de Formação de Agente de_SaÚde 

o desempGnho dos alunos durante o Curso de Formaçio 

em relação à: 
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. apreensão dos conteúdos 

. domínio da expressão oral 

. escrita e grafia 
participação espont&nea 

• motivação pelo trabalho comunitário 

. vontade de aprofundar o conhecimento. 

Esta avaliação será feita pelos professores do curso 

e coordenadores do Projeto. 

o desempenho dos professores durante o curso: 

. para realizarem esta avaliaçao, os alunos serão dei 

xados' em total liberdade para exporem o seu parecer sobre as fª 
lhas e aspectos positivos do"trabalho de cada professor. Em turmas 

de alunos com razoável domínio da escrita, a avaliação pode ser 

feita em grupos de alunos que discutirão a questão entre eles e um 

relator exp5~ posteriormente o resumo dos pareceres . 

. o programà:do curso e os'mé~odos1utílizadós: eles 
também devem ser objeto de avaliação por parte dos alunos·, visan 

do definir os pontos que precisam de retroalimentação durante'a fa 

se de acompanhamento e em próximos cursos de reciclagem e formação 

de outros agentes. Um indicador importante para esta avaliação é o 
Índice de evasi~· do curso. / 

11.2 - Q Desempenho posterior !!Q. Curso 

(dos Agentes de Saúde e dos setores,,,sociais com os 

quais eles interagem). 

Na fase posterior ao curso, a avaliação visará: 

. o desempenho dos Agentes de Saúde no atendimento à 
clientela nas comunidades, em termos de: 

a) Índice de resolutividade 

b) número de atendimento 

e) Índice de procura espontânea 

d) diminuição de casos de agravos de maior incidên 

eia local 

e) modalidade de comuncação e relacionamento do 

Agente com a comunidade, a qual será a fonte pa 

ra esta avaliação . 

. a resposta da comunidade diante do Agente visando 

determinar os pontos em que esta relação possa ser aperfeiçoada em 

função de um esquema de divisão de responsabilidades entre ambas 

as partes. 
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. o procedimento do Agente de Sa~de em sua ire lação 

com a rede oficial de serviços de saúde: 
a) diagn6stico e encaminhamentos corretos 
b) uso do registro aproprindo a nívol de encarninh~ 

mente e notificaç5es obrigat6rias 
e) frequência da procura de apoio junto à rede ofi 

cial. 

11.3 - O Desenvolvimento Global do Projeto da~ 

A avaliação global do desenvolvimento do RASI, deve 
rá ser tanto quantitativa, quanto qualitativa e em função de indi 

cadores como: .. 
a) comparação entre atividades que foram programadas 

e as que foram realizadas; 

b) melhoria do nível de saúde refletido pela 

dos Índios assinalados no perfil epidemiológico inicial; 

e) coeficiente de mortalidade por doenças 

veis por imunizantes; 

d) coeficiente de mortalidade por doenças 

queda 

. . , prenin_;_ 

. , 
prev1n~ 

veis; 

e) coeficiente de mortalidade infantil, e adulta; 

f) cobertura vacinal; 
1 

g) metas de implantação de infraestrutura; 

h) manutenção dos postos pela comunidade; 

i) suprimento de materiais de consumo por parte do 

projeto; 

j) nível de articulação entre os Agentes de Saúde e 

o PSI de referência; 

1) adequação da estrutura física dos PSI fixos 

m) adequação da localização do PSI 

n) integração e participação social. 
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ANO 1. 

Ã 
' -·-----··-1-·-----·--- --·· .. 

-- -- -· -· 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1-t- 
• 

Elabóração do Projeto X X X 

Levantamento de Dados/São 

Gabriel, segunda etapa e e§. 

colha da Com./PSI X X 

Santo Atanásio segunda eta 

pa X 

PR do TunuÍ/Levantamento de 

dados X 

PR do Marawia/Levantamento 

de dctdos e 1ª etapa X X 

Apresentação de relatórios X X X X X 

flNO lI 

M E S E S 
/ DISCRIMINAÇÃO 1 • 1 r:--, ~ 1 :011021oJ~41os 06 07 os 091~0 11 12 

1 1 1 • 1 
pa e cong 1 1 1 1 

X 1 

3!:! etapa e 

X X 

pa X X 

tapa, eSCQ 

X 

atórios X X X X X 

são Gabriel, 3a eta 

trução do PSI 

PR Santo Atanásio, 

in!cio reforma PSI 

PR do Tunuí, 1~ eta 

PR do Marawia, 2lil e 

lha comunidade 

Apresentação de Rel 
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ANO III 
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DISCRIMINAÇÃO 
M E S E S 

Oll02I03l04IOSI06I07l08I09110lllll2 

PR São Gabriel, Supervisão 

reciclagem 

PR Santo Antás io, ·Supervisão, 
reciclagem 

PR do Tunuí, 3~ etapa e 

cio'construção PSI 

PR do Marawia, 3~ etapa, iní 

cio construção do PSI 

Apresentação de relatório e 

avaliação do Projeto 

X X 

X 

X X 

X X 

X X X X X 

/ 
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ESPECll!'lCl\ÇÃO 1 1'IPO IQUANT1J V A Lo R E B 

DADE I UNI'l'ÃRiq TOTAL j US$ 
·-~T l!I • r 1P" U,Wia:r T ,:1 ••• -- 
ARMÁRlO DE MADEIRA Madeira 03 58.000,00 174.000,00 3,625.00 
MESA PARA EXAME CLÍNICO Ferro 03 54.589,00 163.767,00 3,411.81 
ESCRIVANINHA COM 2 DEGRAUS Ferro 03 12,112,50 36.337,50 757,05 
ESCRIVANINHA Madeira 03 27.000,00 a1.ooo,oo 1,687.50 
CADEIRA DE MADElRA Comum 15 3,000,00 45,000,00 937,50 
ARQUIVO COM 4 GAVETAS Fichario 03 22.soo,oo 67.500,00 1,406,25 
MESA PARA CURATIVO Ferro 03 61.515,00 184,545,00 3,844.68 
MESA DE C07.INIIA Mude ira 03 2s.ooo,oo 75,000,00 1,562,50 
ARMÃRlO PARA LOUÇA Madeira ,. 03 11.000,00 51.000,00 1,062,50 
ESTANTE COM 6 PRAl'ELIURAS Madeira 03 15,000,00 60,000,00 1,250.00 
BANCOS Madeira 09 12.soo,oo 112.soo,oo 2,343.75 
BANCOS PEQUENOS Madeira 06 5.ooo,oo 30,000,00 625,00 
GERADOR DE LUZ I'OR1'Ã'L'IL llonda 04 9J.ooo,oo 372,000,00 7,750.00 
VOADEIRA PARA MOTOR 25 !IP Alumínio os 246,750,00 1,233,750,00 25,703.15 
MO'l'OR DI~ POPA 25 IIP Ymnuh11 05 220.000,00 1.100.000,00 22,916.66 
FlLMADORA (PANASON!C) M-8 02 250.000,00 soo.000,00 10,416.66 - MÃQUINA FOTOGRÁFICA Nikon 02 1so.ooo,oo 300.000,00 6,250.00 
RETROPROJETOR 02 so.000,00 100.000,00 2,083.33 
MIMEÓGRAFO Álcool 01 1so.ooo,oo 1so.ooo,oo 3,125.00 
l'ROJEl'OR SLIDES 02 120.000,00 240.000,00 s,000.00 
MÃQUINA DE DATILOGRAFIA PORTÁTIL OLivetti 02 45.ooo,oo 90.000,00 1,879.00 
MÁQUINA DE DATILOGRAFIA ELgTRICO Olivetti 01 11s.ooo,oo 118.000,00 2,458.33 

- MÃQUINA CALCULADORA Dismak 02 20.100,00 40.200,00 837,50 
TELA DE PROJEÇÃO SLIDES (Portátil) Kodak 02 15,000,00 30,000,00 62s,oo 
GRAVAJ)OR Sony 04 ªº·ººº·ºº 320.000,00 

,- SALVA-VIDAS Comum 06 6.000,00 36.000,00 750,00 
~ 

CAIXA D1ÁGUA 500 litros 03 18,000,00 54.000,00 1,185.00 ,. 
~ QUADRO NEGRO (Portátil) Madeira 02 3.500,00 1.000,00 145,83 

LANTERNA (t arsanho médlo) 07 1.000,00 1.000,00 145,83 '.°""~ ARQUIVO DE AÇO P/PASIA SUSPENSA 01 sa.000,00 sa.000,00 3,625.00 
' · ~RMÃRIO DE AÇO G/2 PASTA 01 75,000,00 75.000,00 1,562.00 .. 

MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS 02 21.000,00 54,000,00 1,125,00 
CADEIRA DE MADEIRA Gerdan 06 3.000,00 18.000,00 375.00 
FOGÃO 2 BOCAS 03 8,750,00 26.250,00 546,87 .' ,.; 
GELADEIRA CÕNSUL 280 litros 03 29.175,00 87 .525 ,oo 1,823.43 
FILTRO D1ÁGUA Barro 03 s.soo,oo 16.500,00 343.75 
COLCHÕES (3cm) Solteiro 03 3.100,00 9,300,00 193,75 
MESA SIMPLES Madeira 03 35.582,50 106.747,50 2,223.90 
GELADEIRA PEQUENA Cônsul 03 42.500,00 127,500,00 2,656.25 
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 02 12.soo,oo 25,1)00100 520.83 
GRAMPEADOR 02 4.750,00 9,500,00 197.91 
PERFURADOR 02 4,i50,00 9.500,00 197.91 ,- 

TOTAL 5.457.S17,00 ll.3.698,27 
,..... 
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mwma1,· 1cA<;i\o QUANTl I V A I. O R R S 

DADE- -~Nl'fÃRlO 1 ;;TAL 

,... 

Pinça Kelyy reta 16 cm 

Pinça Kelyy curva 16 cm 

Pinça dente de rato 10 cm 

Pinça anatômica simples 

Porta ftgulha Mayo legor 15 cm 

Cabo de bisturi n2 04 

Lâmina de bisturi 

Tesoura mayo reta r/r 17 cm 

Tesoura mayo curva 17 cm 

Tambor inox regulador 26 x 26 x 12 cm 

06 

06 

06 

06 

06 

06 
06 

06 

09 

09 

06 
09 

18 

18 

18 

09 

06 

03 

03 

03 

03 

18 

21 

09 

18 

06 

06 

06 

06 

06 

1. 4 70 ,00 
l. 510, 00 

1.250,00 

R.820,00 

9.660,00 

7.500,00 

1.200,001 7.200,00 

3.700,00 22.200,00 

06 1 2.910,001 17.460,00 
10.000 3.380,00 276.000,00 

,.... 

Balde para curativo esmalta com tampa 

Bandeja retangular inox 40 K 29 cm 

Almotalia 

Bacia inox pequena 

Bacia alumínio grande 

Jarra inox médio 

Cesto de lixo 

Balde Plástico 

Panela Alumínio 

Prato de alumínio 

Colher medida (médio) 

Colher de sopa 

Faca de cozinha 

Depósito para água 

Enxada com cabo 

Boca de lobo 

Pá 
Te reado 
Canecas de alumínio 

Galão para combustível 

Barril para armazenagem 

Garfos 

6.630,00 

6.630,00 

29.000,00 

18.345,00 

20.500,00 

15.000,00 

19.000,00 

7.300,00 

16.500,00 

3.900,00 

39.780,00 

39.780,00 

174.000,00 

110. 000, 00 

123.000,00 

90.000,00 

114.000,00 

43.800,00 

148.500,00 

35.100,00 

2.500,00 15.000,00 

4.200,00 37.800,00 

110,00 1.980,00 

450,00 8.100,00 

95,00 

150,00 

7.460,00 

25.700,00 

28.000,00 

23.600,00 
5.150,00 

400,00 

7.460,00 

7.460,00 
150,00 

1. 710,00 

1.350,00 

44.760,00 

77 .100,00 

84.000,00 

70.000,00 
15.450,00 

7.200,00 

156.660,00 

67.140,00 

2.700,00 

TOTAL 
CrS I 47.302.710,00 

us 460,106.20 
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TOTAL DE CUSTOS PARA 3 ANOS - ----- 

DISCRIMINAÇÃO 
V/'A LO R E S 

CR$ US$ 

PESSOAL 120.285.802,00 1,093.314.50 

MATERIAL PERMANENTE 5.457.517,00 113,698.27 

MATERIAL DE CONSUMO 47.302.710,00 460,106.20 . 
EQUIPAMENTOS ,. 2.250.050,00 46.876,04 

T O T A L 175.296.079,00 1,713.995.01 

CUSTO# GERAL DO PROJ~TO RASI 

ESPECIFICAÇÃO 
ANO I ANO II ANO III 

CR$ US$ CR$ US$ 1CR$ US$ - 
PESSOAL 18.128.400 .377 ,675.00 34.512.4H 367,154.02 67.644.984 3Lt8,680.48 

- 
MAT. PERMANENTE 5.457.517 113,698.2 - - - - 

MAT. CONSUMO 8. 772,542 182. 761,21 14.358.262 152,747.46 24.171.906 124,597.45 

EQUIPAMENTOS 2,250,0SC 461876,0L - : - - - 

TOTAL 34,608,509 721,010.6( 48.870.740 519,901,48 91.816.890 473,282.93 
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13 • SINOPSE INE'ORMÁ'fICA DOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES 

13.1 - :,anta Izabel do Rio Negro 

13.1.1 - Aspectos Demográficos: 

População: 4.073 habitantes - Urbana 1.376 e 

Rural 3.597 

Situação: 

Divisão Regional Brasileira: Região Norte 
Região Amazônica: Microregião n~ 05 FIBGE, mi 

croregião n2 08 II PDA, 6ª 

Sub-região {Região do Rio 

Negro) . 

. Área: 58.082 km2 (cinquenta e, oito mil e oiten 

ta e dois quilômetors quadrados) 

Latitude Sul: oº 28' 

Longitude: 65° 02' a oeste de Greenwich 

Clim~: Temperatura máxima 32,6°c, mínima, de 

21,sºc e média 27,sºc. 
' 

Altitude acima do nível do~= 50 metros 

13.1.2 - Delimitações Físicas: Decreto p2 1.707 de 

23.10.85, republicado em 08.09.1986. 

O Município limita-se com: 

. o município de Barcelos 

. o município de Maraã 

. o município de Japurá 

• o município de são Gabriel da Cachoeira 
1 

• República da Venezuela 

13.1-2 - Aspectos Econômicos: 

Setor Primário: 

Pecuária: nio tem representatividade para a 

formação econômica do setor, reduzindo-se a pequenas criações de 

bovinos e suinos, não gera renda e nem divisas para o município. 

Agricultura: aparece como suporte econômico do 

setor e maior absorvedor de mio-de-obra local, tendo como destaque 

a cultura da mandiocél, vindo a seguir: abacaxi, arroz, cana-de-açy 

car, feijão e milho, bem como destaque para algumas culturas ~errng 

nentes: abacate, larélnja, côco, banana, limão, manga e tangerina. 
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Avicultura: é pouco desenvolvida e praticada 

em moldes tradicionais de criação doméstica para o consumo fami 

liar, não gera renda para as famílias. 

P~: é praticada em moldes artesanais e sua 

produção é voltada para o consumo local e familiar, não concorre Pª 

ra a formação econ6mica do setor prim~rio e nem gera divisas para . , . o mun1c1p10. 

Extrativismo Vegetai: aparece em pequena escª 

la, baseando-se na exploração de gomas não elásticas, devendo tam 

bém ser citados, embora em plano mais distanciados, a castanha, a 

madeira e o cipó-titica. 

Setor Secundário: 

Indústrias: os investimentos estão voltados pa 

ra a instalação de uma usina de beneficiamento de arroz, uma serra 

ria, uma padaria e uma olaria. 

Setor Terciário: 

Hotéis~ Pensões: não existem investimentos 

nesta área. 

Estabelecimento Bancários: nãd existem estabg 

lecimentos. 

Prestação de Serviços Diversos: aparece em de~ 

taque apenas o setor comercial com 16 estabelecimentos do tipo var~ 

jista. 

ESTABELE LAVOURAS (HA) PESSOAL EFETIVOS CABEÇAS 
DISCRIMINAÇÃO 

CIMENTOS PERM. TEMP, OCUPADO BOVINOS SUINOS AVES 

PROPRIETÃRlO 349 180 884 1.162 254 331 558 

ARRENDATÁRI() 1 - 4 2 - - - 
PARCEIRO 5 1 8 16 - 13 - 
OCUPANTE 358 88 849 1.433 62 64 590 
OUTRA CONDIÇÃO - - - - - - - 
SEM DECLARAÇÃO l - 3 - - - - 

TOTAL 714 269 1. 748 2,616 316 408 1.148 
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Infraestrutura Básiqa: 

Energia: produção e distribuição a cargo da 

CEAM, que mantém na sede do município uma usina a diesel com 3 gru 

pos geradores, sendo Oi de 60 kw, 01 de 90 kw e 01 de 284 kw, soman 

do uma potência total de 434 kw sua capacirlade comercial está baseª 
da em 205 consumidores. 

Saneamento Básico: o abastecimento de água e~ 

tá a cargo da COSAMA que mantém uma estação de captação superficial 

com estação de tratamento de água com capacidade para 20m3/h com 

uma potência instalada de 10 CV e produção horária de 10 m3/h, a 

água 'é recalcada até um reservatório de 33 m3 de capacidade, conta 

com 206 ligações. 

Comunicações: a ECT, mantém uma agência po~ 

tal na sede - as telecomunicações estão a cargo da TELAMAZON, com o 

posto de serviços funcionando no horário comercial de 08:30 às 

10:30, de 14:30 às 16:30 e de 18:30 às 22:30 hs, de 2a a Ga-feira e 

de 08:30 ~s 10:30 horas s~bado, domingo e feriados. 

Sistema Viári6: a malha viária urbana, apresen 

ta ruas centrais com pavimentação em concreto e outras com revesti 

mento de piçarra, apresentando-se as demais em seu leito natural. 

i 
Infraestrutura Social: 

~ducação: a SEDUC, mantém 2 escolas com 12 s2 
las de aula ministrando ensino pré-escolar, supletivo e de lº grau 

para 671 alunos (1986) , a prefeitura mantém na sede uma escola com 
1 sala para 113 alunos (1986). Na zona rural, a prefeitura mantém 

31 escolas com 31 de aula, ministrando ensino de 1a a 4D série e 
1 

pré-escolar para 861 alunos (1986) . 

Saúde: a SESAU, mantém convênio com a Prelazia 

do Alto Rio Negro para o funcionamento do Hospital Imaculada Concei 

ção, com atendimento ambulatorial, pediátrico, maternidade e 

to socorro, para a população local e periferia. 
pron 

Segurança: A Polícia-Militar mantêm uma delegg 

eia de polícia com um efebivo de 1 delegado (sargento) e três soldª 

dos, destinados a manter a ordem e a segurança pública. 

FONTE: ICOTI/AM 
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13.2 - são Gabrie! da Cachoeira 

13.2.1 - Aspectos Demográficos: 

População: 27.501 habitantes - Urbana 5.534 e 
Rural 21.967 

Situação: Centro Especial 

Divisão Regional Brasileira: Região Norte 

Região Amazônica: Microregião n~ 05 FIBGE, Mi 

croregião ng 08 II PDA, 6G 

Sub-região (Região do Rio N.ê, 
gro) 

Área: 112.255 km2 (cento e doze mil, duzentos 

e cinquenta e cinco quilômetros 

dos) . 

quadra 

Latitude Sul: Ooº 07' 1211 

Longitude: 67° 04' 5501 a oeste de Greenwich 

Clima: Temperatura máxima 32,6°c, mínima·21,s0c 

'a. º me ia 27,5 e. 

Altitude acima do nível do !llill:.= 90 met~©s. 

Delimitações físicas: Decreto;hg 1.707, de 

23.20.85, republicado em 

08.09.86 

O município limita-se com: 

. o município de Santa Izabel do Rio Negro 
o, ·município de Japurá 

., . . 
. Republica ida. Co Lomb í.a 

República da V.enezuela 

Distrito: 

• Açana 

. Cucui 

. Iauaretê 

. são Felipe 

13.2.2 - Aspectos··Econômicos: 

Setor Primário: 

Pecuária: em fase de expansão, não concorre 
com muito peso para a formação do setor primárió, a produção !desti 
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na-se extritamente ao consumo local, representada pela criaçio de 
bovinos e suinos. 

Agricultura: bastante significativa, como ati 

vidade de absorção de mão-de-obra, mas, sua produção é mais de sub 
sistência, voltada1para o consumo famjliar e local, e tendo como 

principais produtos: a mandioca, vindo a seguir: abacate, banana, 

laranja, limão, mamão e manga. 

Avicultura: é praticada em moldes domésticos, 
destinada exclusivamente ao consumo . familiar e local sem contri 

buir para a formação econômica do setor primário e, não gera renda 

para as famílias. 

P~: atividade artesanal, voltada para 

consumo de subsistência familiar e local. 

o 

Extrativismo Vegetal: atividade econômica de 

grande importân~±a para a região, concentrada na exploração de pi~ 
çava em primeiro lugar, vinda a seguir: borracha, cipó-titica e gQ 

mas não-elásticas. 

Setor Se~undário 

Indústrias: alguns investimentos voltados pa 

uma padaria e uma serraria. / 

Setor Terciário 

Hotéis e Pensões: registra-se a existênciá de 

um hotel. 

Abastecimento: a sede do município conta com 

um supermercado da COBAL (Centralid~ Abastecimento). 

Estabelecimento Bancário: dois estabelecimen 

tos bancários: Banco do Brasil e Banco do Estado do Amazonas. 

Prestação de Serviços Diversos: o comércio e~ 

tá representado por 08 (oito) estabelecimentos atacadistas e 50 

(cinquenta) varejistas, 02 (duas) óficinas mecânicas, 01.L(um) po.§. 

to de renda e auto, 02 (duas) farmácias, 01 (um) posto de .revenda 

de derivados de petróleo e 03 (três) restaurantes. 
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ESTABELE LAVOURAS (HA) PESSOAL EFETIVOS CABEÇAS 
DISCRIMINAÇÃO 

CIMENTOS PERM. TEMP. OCUPADO BOVINOS SUINOS AVES 

PROl'IURTÃHIO 84 112 292 306 959 209 617 
Alrnl~NllA'l'Ãlt I O - . . . - . . 
J>AllCIURO l - 1 5 - - - 
OCUPANTE 3.383 858 6.453 19.494 750 331 18.598 

OUTRA CONDIÇÃO 5 o o 33 - - 124 

SEM DECLARAÇÃO 45 27 90 278 - - - 

TOTAL 3.518 997 6.806 20.116 1. 709 540 19.339 

Infraestrutura Básica: 

Energia: produçio e distribuiçio a cargo ~da 

CEAM, que mantém na sede uma usina a diesel com três grupos geradQ 

res de 536 Kw, somando uma potincia total de 1.608 Kw. Sua capacidA 

de comercial baseia-se em 727 consumidores. 

,- 

Saneamento Básico: o abastecimento de água na 

sede é de responsabilidade da COSAMA, com captação do tipo superfi 

cial, com ETA•com capacidade para 100m3=e conta com, 720 ligaç5es. 
I 

comunicações: a ECT, mantém na sede uma agên 
eia postal e telegráfica - as telecomunicações são de responsabili 

dade da TELAMAZON, com um posto de serviços funcionando de 07:00 às 

23:00 horas, de 2a a 6ª-feira e de 07:00 às 19:00 horas, domingos e 
feriados. 

Sistema viário: a malha viáaria urbana~é com 

posta de ruas centrais com pavimentação de concreto, as demais com 

revestimentos de piçarra: est~adas municipais: SGS-001 c/22km; SGC 

-002 c/Skm e SGC-003 c/Skm. 

Infraestrutura Social: 

Educacio: a SEDUC, mantém na ~ede quatro escQ 

las com 34 salas de aula, ministrando ensino pré-escolar, supleti 

vo de 12 e 22 graus, para 1.774 alunos (1986). A prefeitura mantém 

uma escola com uma sala, ministrando ensino de alfabetização e pré 

-escolar para 27 alunos (1986). Na zona rural a prefeitura mantém 

97 escolas com 101 salas, ministando ensino de alfabetização, pré 

-escolar e de 12 grau (1a a 4a séries, para 2.483 alunos (1986). 
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_saúde: a SESAU, mantém uma Unidade Mista do tipo 
IV, com 39 leitos e 4 apartamentos, construída pelo ex,rcito, pre~ 

tando atendimentos de pronto socorro, ambulatorial, hospitalar, ci 
rúrgico, etc., para a população local. 

Segurança: a Polícia Militar mantém uma Delegacia 

de Polícia destinada a manter a ordem e a segurança pública, com 

um efetivo de um delegado. 

/ 

FONTE: ICOTI/AM 
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13. 3 - Barcelos. 

13.3.l - Aspectos Demogr~ficos: 

População: 8.733 habitantes - Urbana 2.485 
Rural 6.248 

Situação: Centro Sul-Regional 

Divisão Regional Brasileira: Região Norte. 

Região Amazônica: Microregião n2 05 FIBFE, Mi 
croregião nº 08 II PDA, 6G 

Sub-Região (Região do Rio 
Negro). 

Área· 12'1.617 km2 (centro e ,vinte e um mil 
seiscentos e dezessete quilômetros qu~ 
drados) . 

Latitude· Sul: oº 58' l"' 

J,on<jit~de: 62° 56' a oeste de Greenwich. 

Clima: Temperatura máxima 34,3° e mínima 
19,3° com média de 26,3°c. 

de 

Altitude acima do nivel do~: 40 metros. 
I 

Delimitações Físicas: Decreto n2 1.707, de 
23.10.85, republicado 
em 08.09.86. 

O município limita-se com: 

. Território de Roraima 

. Novo Airão , 

Codajás 

. Maraã 

. Santa Izabel do Rio Negro 
República da Venezuela 

13.3.2 - Aspectos Econ&mi~os: 

Setor Primário: 

PecuáEia: o município não tem tradição quanto 
ao aspecto agropecuário, de onde podemos citar como item que conco~ 
rapara a formaç;o econ8mica do setor primário, apresentando ,, um 

plantel reduzido de bovinos e suinos. 
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Agricultura: pelo quadvo apresentado de 
, 
are as 

de cultivo, verifica-se que existe uma parcela insignificante em r~ 

lação a extensão territorial do município, que estão voltados para 

o·cultivo da mandioca em primeiro lugar, vindo a seguir: abacaxi 

feijão e milho e mnis n·cultura de c8co. 

Pesca: prátioa1artesanal, direcionada para o 

consumo de subsistência das famílias, não representando nada como 

atividade econômica para o somatório da formação do setor. 

Estrabivismo Vegetal: atividade econômica de 

maior representatividade no setor primário onde se destacam as e~ 

plorações de sorva, borracha, piaçava, madeira, peixes ornamentais . 

r 
.. 

Setor Secundário: 

Indústrias: os investimentos estão .. volfados 

para uma fábrica de palmito, dois estaleiros, duas serrarias, uma 

olaria. 

, . , . 
Setor Terciario: 

Estabelecimentos Bancários: existem duas agên 

cias bancárias: uma do BRADESCO e uma do BASA. 

Prestação de Serviços Diversos1: o setor comer 

cial está representad~:\por 3 estabelecimentos do tipo atacadista e 

55 varejistas. 

Informes Agropecuários: Fonte IBGE 
Agropecuário do Amazonas) 

(Censo 

DISCRIMINAÇÃO 
ESTABELE LAVOURAS (HA) PESSOAL EFETIVOS CABEÇAS - 
CIMENTOS PER.i.'1. TEM~. OCUPADO BOVINOS SUINOS AVES 

PROPRIETÃRIO 88 28 106 262 46 85 624 

ARRENDATÃRIO 330 - - 677 . 9 15 

PARCEIRO - - - - - - - 
OCUPANIE 1.435 34 240 3,278 - 83 1.166 

OUTRA CONDIÇÃO - . - - - - . 
SEM DECLARAÇÃO 1 - 2 5 - . . 

TOTAL 1. 754 62 348 4,222 46 177 1.805 
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Infra-estrutura Básica: 

Energia: produção e distribuição a cargo da 
CEAM, que mantém na sede uma usina a diesel com três grupos geradQ 

res, dois de 125 Kw e um de 240 Kw, somando uma potê~cia total de 

490 Kw. Sua capacidade comercial baseia-se em 495 consumidores. 

Saneamento Básico: a distribuição de água 

tá a cargo da COSAMA, com captação do tipo subterrânea (2 poços) 

tência instalada de 25,00 CV, com produção horária de 44,Som! 

capacidade de reservaçio de 65mf e\)Conta com 470 ligaç6es. 

e.§. 
po 

com 

Comunicações: a ECT, mantem na sede uma agên 

eia postal e telegrifica - as,.telecomunicaç5es sio de responsabili 

dade da TELAMAZON, funcionando no horário comercial de 07:00 às 

19:00 horas,•·de 2~ a 6Q-feira e de 07:00 às 13:00 horas, sábado, dQ 

mingo e feriado~ 

Sistema Viário: o sistema viário atende plena 

mente as necessidades loca~s, em virtude da maioria das ruas encon 

trarem-se pavimentadas em concreto, as ruas dos bairros periféricos 

encontram-se em leito natural. 

Infra-estrutura Social: 

I 
Educação: a SEDUC, mantém na sede duas eSCQ 

las com 24 salas, ministrando ensino de pré-escolar, educação int~ 

grada, 12 e 22 Graus, para 1.270 alunos (1986), a prefeitura mantém 

duas escolas com 5 salas e 61 alunos (1986), ministrando ensino de 

1a a:4ª·:séries de lQ Grau. Na zona rmral a prefeitura mantém 30 eA 

colas com 34 salas, ministrando ensino de 1a a 4a séries a 609 al~ 

nos (1986). 

Saúde: a SESAU, mantém na sede uma·. Unidade 

Mista do tipo IV, com 30 leitos, destinada a prestar atendimentos 

de pronto socorro, de maternidade, cirúrgico, odontológico e hospi 

talar, para a população local e periférico. 

Segurança: a Polícia Militar mantém uma dele 

gacia de polícia· com um efetivo de um delegado (sargento), um cabo 

e trissoldados, destinados a manter a ordem e a segurança p~blica. 

FONTE: ICOTI/AM 



~ .67. 

r 

r 

1 
i 

, 
' 

14 • QUADRO RELA'rIVO À MICROREGIÃO HOMOGtNEA DO RIO NEGRO E SUA PO 

PULACÃQ INDÍGENA 

Consta de uma extensão de 302.964 km2 e uma populaç;o 

aproximada de 40.000 habitantes, 50% dos quais distribuídos pelo 

território do município de são Gabriel da Cachoeira, Estado do Amª 

zonas. 

Essa população consta 95% de indígenas pertencentes a 

quatro famílias linguísticas, assim distribuídas: . 
a) FamÍliq Linguística Tukano 

Tukano (r3G Tiquié e Uaupés) 2.636 

Dessano (Rios Tiquié, Médio e Baixo Uaupés) 960 

Piratapuia (Rios Papuri e baixo Uaupés) ..... 940 

Mirititapuia (Rios Tiquii, são Tomé e Juriti) 77 

Bar~ (Cab~ceiras do Rio Tiquii) 24 

Carapanã (Médio Tiquiê) ......•...•......••.. ' 49 

Barassano (aldeia Pari Cachoeira) .....•..... 43 
, k . ( . . .... ) Japa Ma si Rio Tiquie ........•............ 55 

258 
565 

555 

98 

Arapaço (Médio Uaupés) ...•.................. 

( . . .... ) / Tuyuca rio tiquie ......••....•......•.•... 

Wananos (Rio Uaupés - acima de Tauaretê) 

Cubeq (Rio Querari e também na Colombia) 

. . . . 
======= 

Total 5.860 

b) Família Linguística Arwak 

Tariano (Iauareti, qru~uquara, Iaporé) .•.... 1.586 

Baniwas (Içana, Cubale, Cuari, Aiari, Iauate- 

ti, Tiusi, lpeça, Rutena, Jurupari, Curipaco, 

também na Venezuela) ..••..••.••..••..•...•.. 5.781 
======= 

Total 7.367 

e) Família Linguística Maku - Hubde 

Rios Cauaburi, Vinixi, Negro (at~ Amanaus) 

T:i.quiê e Papuri 1.431 
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Uio CnuõburiliJ Kokoroxitari ij Wawanêvitêti 
Rio Marawin: Smatow~·tari, Paravitori 

••• 705 
SJ.O . ' ' .... 

Sorro do Curupira (alguns dizem haver 2,500) 600 

Alto Demeni, Araçá e Padauari 1.334 

Em Santa Izabel do Rio Negro (dados antigos) 1.800 
====== 

Total 4.969 

18.041 Total Geral 

,. 

:• 

' ,' 
I 

1 

j 

...'.4 

~ '"'• 

FONTE: Dados da Diocese de São GabrJ.el d:1 Cachoeira• Rio Negro• 16.08.84 .. t r 1. 
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15. DISTÂNCIA DOS MUNICÍPIOS DE MANAUS 

L O C A L I D A D E 
VIA l VIA 

AÉREA FLUVIAL 

í 
1 
' 

Barcelos 369 km 1496 km 

Santa Izabel 631 km 1781 km 

F são Gabriel da Cachoeira 852 km l 1061 km 

n 
í 

/ 

r 
' 

r 
r 
l 

r l ' 

FONTE: Prelazia do Rio Negro - são Gabriel da Cachoeira 
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