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A população indígenano Brasil é de cerca de 320 mil pessoas,280 mil das
quais vivendo em aldeias distribuídas em mais de quinhentas terras
indígenas que ocupam 11% do território nccionol, sendo quase 9910 dessas
terras

localizadas na

Amazônia e

Centro

Oeste

onde

vive

aproximadamente 60% da população indígena. A parcela restante da
população ocupapequenas áreas espalhadaspelo nordeste, sudeste e sul.
No contexto da Reforma Sanitária em curso no país, em 1986 e 1993
,

foram realizadas a I e II Conferências Nacionais de Saúde do Indio, por
indicação da

VIII

e

IX

Conferências Nacionais de

Saúde,

respectivamente. Essas Conferências propuseram a estruturação de um
1

modelo de atenção baseadoem Distritos Sanitários Especiais Indígenas
- DSEI~ de responsabilidade federal como forma de garantir aos povos
indígenas seu direito universal e integral à saúde, respeitando suas
especificidades sócio-culturais e os sistemas tradicionais de saúde, com
controle social exercido por Conselhos de Saúde com representação
paritária de usuários indígenas, em conformidade com os princípios
,

constitucionais que norteiam o Sistema Unico de Saúde-SUS.
Os princípios dos Distritos Sanitários EspeciaisIndígenas definidos na
II Conferência Nacional de Saúde para os povos indígenasforam:
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definida por critérios

----------------------

--- -----
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étnicos, geográficos,

epidemiológicose de acessoaos serviços;
- Controle social exercido através dos Conselhos Distritais

de

Saúde Indígena, de composiçãoparitária e de caráter deliberativo
das ações de saúde em sua área de abrangência;
Existência de uma rede de serviços, com equipes de saúde,
adequadamente capacitadas para o atendimento aos povos
indígenas, com suprimento regular dos insumos necessários à
execução das ações, bem como meios de transporte e de
comunicaçãoadequados;
- Autonomia administrativa e financeira garantida através do
repasse de recursos do governo federal diretamente para os
distritos, mediante a elaboração de Planos Distritais anuais, a
partir de Planejamentoparticipativo, ascendente, com garantia de
participação de representantes

indígenas e aprovados nos

Conselhos Distritais;
- Comando único técnico e/ou executivo, com Gerente designado
pelo ConselhoDistrital.

A proposta do Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde

incorporou as decisões da II Conferência Nacional de Saúde para os
Povos Indígenas com ressalva quanto à gestão, onde define que o gestor
será indicado e nomeado pela Fundação Nacional de Saúde.
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Quanto

a

gestão

administrativa

---

-------

e

orçamentária-financeira,

considerando-se o fato da FUNASA já dispor de Unidade Gestora em
todos os Estados {Coordenações Regionais) optou-se pelo seguinte
modelo:
- Vinculaçãodo DSEI, técnico-administrativa, com o nível central da
FUNASA, Departamento de Operações;

- Definição de orçamento por DSEI, identificado claramente no
detalhamento do Programa de Trabalha "Saúde Indígena", do
.orçamento geral da FUNASA, por planos internos correspondente
a cada Distrito.

- O controle orçamentário se dará a nível de cada DSEI e sua
execução financeira (compra de insumos e serviços) será realizada
pela CoordenaçãoRegional correspondente ou pelo nível central da
FUNASA que serão, para essa atividade, uma espécie de prestadoras
de serviços do Distrito.

Desta forma vincula-se o DSEI à

Administração Central da FUNASA, permite-se o controle social do
orçamento e evita-se a pulverizaçãode UnidadesGestoras.
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II - Distrito Sanitário Especial Indígena - Conceito
O conceito utilizado nesta proposta situa o Distrito Sanitário como um
modelo de organizaçãode serviços, orientado para um espaço geográfico,
populacionale administrativo bem delimitado, que contempla um conjunto
de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas de
atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e das
práticas sanitárias e desenvolvendoatividades administrativo-gerenciais
necessárias à prestação de assistência. O controle social do Distrito é
garantido pela participação dos usuários e prestadores de serviços nos
ConselhosDistritais.

Para a definição territorial

dos Distritos

Sanitários Especiais

Indígenas, os critérios utilizados foram:
- População, área geográfica e perfil epidemiológico;
- Disponibilidadede serviços, recursos humanos e infra-estrutura;
- Vias de acesso aos serviços instalados em nível local e à rede
regional do SUS;
- Relaçõessociais entre os diferentes povos indígenasdo território
e a sociedade regional;
- Distribuição demográfica tradicional dos povos indígenas,que não
coincide necessariamente com os limites de estados e municípios,
onde são localizadasas terras indígenas.
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m - Organização Estrutural

do Distrito

Enquanto modelo de gerência e organização de serviços e recursos de
saúde, o DSEI é parte integrante do SUS, expressando as propostas de
ação do sub-sistema de saúde indígenade âmbito nacional.Deve dispor de
autonomia de gestão técnico e administrativa.

III.1 - Gestão
A gestão deve ser participativa, democrática e estratégica, voltada para

o amplo exercício do controle social e para a construção de campos de
consensonegociadosentre os atores sociais participantes do processo.
São atribuições do gestor distrital:
- exercer a coordenação intersetorial

em consonância com as

'

diretrizes nacionais de políticas de saúde indígena e da Fundação
Nacional de Saúde, e articular com as SMS, SES e organizações
não governamentaispara definição de parcerias;
- conduzir a implantação e operacionalizaçãodos serviços de saúde
desenvolvidospelo Distrito;
- propiciar condiçõespara o desenvolvimentodas ações de atenção à
saúde no âmbito do Distrito, inserindo o programa de agentes
indígenas de saúde e o PSF nas ações estratégicas do Plano
Distrital de Saúde;
- articular com as SMS, que participam da rede de serviços do
.

Distrito, buscandoa participação de representantes indígenas nos
ConselhosMunicipais de Saúde;
5
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- manter o processo de comunicação permanente com a Presidência
da FNS;
- zelar pelo cumprimento do regimento interno do Conselho
Distrital, garantindo condições para a realização das reuniões
conforme estabelecido no seu regimento interno;
- submeter à aprovação do Conselho Distrital o planejamento e o
plano de trabalho do Distrito e executar o plano aprovado;
- conduzir a elaboração do Plano de Saúde do Distrito;
- coordenar, controlar, supervisionar e avaliar a execução das ações
previstas no Plano de Saúde Distrital.

III.2 - Equipe de Gerência
A equipe de gerência, com participação do Conselho Distrital, será

responsável pela elaboração do plano de metas e orçamento do Distrito. O
desenvolvimento de atividades distritais compreenderá ações em dois
,

.

ruveis:

Nível técnico-operacional, onde a equipe desenvolverá estratégias de
enfrentamento dos problemas de saúde identificados no planejamento
participativo, tendo como atribuições:
- articular no âmbito do Distrito com SMS, SES, ONG's e lideranças
indígenas para a implementação da rede de serviços de saúde,
estabelecendo referências e contra-referência

para a atenção

secundária e terciária;
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- realizar acompanhamento, supervisão e avaliação das ações
desenvolvidaspela rede distrital de saúde mantendo atualizado o
quadro de população e o perfil epidemiológico das comunidades
indígenasdo Distrito;
acompanhar e avaliar a execução dos convênios no âmbito do
Distrito;
- promover as condições necessáriaspara o processo de capacitação
e educação permanente dos instrutores-supervisores e dos
agentes indígenasde saúde;
- implantar o sistema de informação, cumprindo o fluxo estabelecido
no nível nacional. Alimentar os bancos de dados, utilizando esses
dados para o planejamento e definição de atividades prioritárias a
serem desenvolvidasno Distrito. Apresentar, sistematicamente, a
análise dessas informações para a equipe de profissionais de saúde
do Distrito, para o Conselho distrital e para FUNASA, no nível
federal;
- administração de saúde ao nível distrital e gerenciamentode todos
os programasde saúde comunitária;

Nível técnico-administrativo,
recursos

sendo responsável pela gestão de

humanos, planejamento, programação, avaliação e gestão

administrativa. Suas atribuições são:
.

- viabilizar os meios de transporte necessáriosà execução do plano
de trabalho do Distrito;
7
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- proporcionar meios de comunicaçãoadequados ao funcionamento
da rede de serviços do Distrito;
- disponibilizar os recursos materiais para o funcionamento da sede
e da rede de serviços.

IV - Participação e Controle Social

IV.1- ConselhosLocais de Saúde
Os Conselhos Locais de Saúde serão formados contemplando ampla
participação dos representantes das comunidades indígenas da área de
abrangênciados Pólos-Base,incluindo lideranças tradicionais, professores
indígenas, agentes indígenas de saúde, médicos tradicionais (pajés),
parteiras e outros. Os profissionais de saúde participarão das reuniões,
quando convidados.
Os representantes indígenas que farão parte do Conselho Local de

Saúde serão escolhidos pelas comunidades daquela região, tendo sua
indicação formalizada pelo chefe do Distrito, mediante portaria e
publicaçãono diário oficial.
São atribuições dos ConselhosLocais de Saúde:
- avaliar a execução das ações de saúde na região de abrangênciado
Conselho;
.

- indicar, se for o caso, conselheiros indígenas para o Conselho
Distrital de Saúde e ConselhosMunicipais;
8
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- encaminhar suas recomendações para o Conselho Distrital de
Saúde por meio dos conselheiros indicados.

IV.2 - Conselhos Distritais de Saúde Indígena
Os Conselhos Distritais de Saúde Indígena serão formados de acordo com
a Lei 8.142/1990,

contemplando a composição paritária

de 50% de

usuários e 50% de organizações governamentais (FUNASA, FUNAI, SES),
prestadores de serviços {SMS, ONG's) e trabalhadores

do setor de

saúde. Dentre os usuários, todos os povos ou regiões da área distrital
deverão estar representados, conforme indicação das comunidades, sem
predomin6ncia hegemônica de alguma etnia. Aos conselheiros que não
dominam o português, deve ser facultado acompanhamento de intérpretes
por eles indicados. Os Conselhos Distritais serão formalizados

pelo

presidente da FUNASA, mediante portaria publicada no diário oficial.
São atribuições dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena
-

Participar da elaboração do Plano Distrital;

-

Aprovar o Plano Distrital;

-

Avaliar a execução das ações de saúde planejadas, propondo, se
necessário, uma reprogramação;

-

Aprovar

a prestação

de contas

dos órgãos e instituições

executaras;
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O Presidente do Conselho deverá ser eleito dentre os seus
conselheiros. O ConselhoDistrital de Saúde constituído deverá elaborar,
na sua primeira reunião, o regimento interno para o seu funcionamento.

IV.3 - Instância Nacional de Controle Social
No âmbito nacionalo controle social será exercido pelo ConselhoNacional
de Saúde, assessorado pela Comissão Intersetorial de saúde Indígena, já
existente e em funcionamento.
Nos Conselhos Estaduais de Saúde, deverão ser criadas câmaras
técnicas de caráter consultivo para tratar a questão.
Nos municípiosonde houver a pactuação para a prestação de serviços
de saúde às

populações indígenas, o

Ministério

da Saúde/FNS

desenvolveráaçõesjunto as SES, SMS, buscandoviabilizar a participação
de representantes indígenasnos conselhosmunicipaisde saúde.
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V - Rede de Serviços

V.1 - Atenção Básica
Cada distrito organizará uma rede de serviços para atenção à saúde
indígena dentro de seu território, que será integrada e hierarquizada,
com complexidadecrescente e articulada com a rede do SUS.
A constituição da rede de serviços levará em conta a estrutura de

serviços de saúdejá existentes nas áreas indígenas,que será adequadae
ampliada de acordo com as necessidades de cada local, procurando
disponibilizar as ações de atenção básica à saúde em terra indígena.
Considerando-se que o perfil epidemiológico dos povos indígenas é
marcado por altas taxas de incidência e letalidade por doenças
respiratórias, diarréicas, imunopreveníveis, malária e tuberculose, a
assistência e promoção à saúde no nível das comunidades,apresentará
impacto significativo no processo de saúde e doençadessas populações.

V.1.1 - Nível de resolutividade na aldeia
A rede de serviço terá como base de organização os serviços de saúde
nas aldeias. Cada aldeia/ comunidadeterá a atuação do agente indígenade
saúde com atividades vinculadasou não à um posto de saúde. Esses postos
de saúde serão uma estrutura simplificada de cerca de 30m2 e serão
mobiliados com armário, estante, arquivo, mesa, 2 camas, 1 maca, 4

11
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cadeiras e 1 carro de curativo. Os equipamentos básicos disponibilizados
nos postos serão:
- estetoscópio;
- kit para pequena cirurgia/sutura;
- balança pediátrico;
- balança adulto;
- filtro;
- suporte de soro;
- panela de pressão;
-

esfigmomanômetro.

As ações de saúde realizadas pelos agentes indígenas de saúde deverão
incluir:
- acompanhamento de crescimento e desenvolvimento;
- acompanhamento de gestantes;
- atendimento aos casos de doenças mais freqüentes (infecção

respirctéria, diarréia, malária);
- acompanhamento de pacientes crônicos;
- primeiros socorros;
- promoção à saúde e prevenção de doenças de maior prevalência;
- acompanhamento da vacinação;
- acompanhar e supervisionar tratamentos de longa duração.

12
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V.1.2 - Nível de resolutividade nos Pólos-Base

Seguindo o fluxo de complexidade, essas comunidades terão outra
instância de atendimento à saúde nos Pólos-Base. Os Pólos-Base se
constituem na primeira referência para os agentes indígenasde saúde que
atuam nas aldeias, pode estar localizado numa aldeia indígena ou num
município de referência, correspondendo a uma unidade básica de saúde
já existente na rede de serviço daquele município.
Eles serão estruturadas como unidades básicas de saúde e contarão
com a atuação contínua e permanente de médico,enfermeiro e/ou auxiliar
de enfermagem, além de laboratoristas para diagnóstico de tuberculose,
malária e outras patologias que requeiram controle mais imediato.
As equipes de saúde da família estarão vinculadasa esses Pólos-base.
Essas equipes, além de prestarem atenção à seüde. realizarão a
capacitaçãoe a supervisão dos agentes indígenasde saúde e auxiliares de
enfermagem nas aldeias, melhorandosua qualidade de atendimento e com
isso propiciando maior resolutividade da assistência. A maioria dos
agravosà saúde deverão ser resolvidos a esse nível.
Sua infraestrutura contará com uma sala de cuidados básicos, sala de
preparo de material e depósito, consultório, sala de vacina e apoio para os
pacientes. Em alguns lugares, deverá ser acrescida de um laboratório
simplificado e cômodos para alojamento das equipes de saúde, sendo
.

observado a necessidadede fonte de energia e saneamentobásico.
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Quadro 1- Descrição da estrutura física necessária para estabelecer um
Pólo-Base
Ambiente
1 - Recepção 15 m2

2 - Sala de cuidados básicos - 15 m2

3 - Guarda de material e insumos - 6
m2
4 - Sala de preparo de materiais e
utilidades (8 m2)
5 Consultório {9m2) e sanitário anexo

6 - Sala de material de limpeza (2
m2)

7

Atividades previstas
1. recepção e registros
2. Atividades educativas, exposição
de material informativo
1- Procedimento
de
pequenas
,. .
emergenc1as (sutura,
injeções,
observação e controle de risco).
Com disponibilidades de oxigênio,
aspirador
de
secreções
e
nubulizador.
• curativos
+ verificação de sinais vitais
+ rehidratação oral e venosa
• coleta de material para apoio
diagnóstico.
1 - Ambiente com trancas para
condicionamento de materiais
e
insumos
1
- Limpeza, preparo
e
condicionamento de material
1 - Consulta individual (deve ter mesa
ginecolóqica).
2 - Depósito de material de limpeza e
outros materiais usados

-

Sanitário
com
chuveiros
(masculino e feminino) 10 m2
8 - Sala de vacina (16 m2). Espaço 1- Deve ser equipada com:
físico com pia, torneira e ventilação + geladeira
adequada.
+ mesa com cadeiras
• caixa térmica pequena
+ arquivo
+ material de registro
- .
+ caixa térmica grande
• termômetro de máxima e mínima
• termômetro de cabo extensor.
9 - Sala de apoio e observação de 1
Atenção a'
pacientes que
pacientes (25 m2)
permaneçam no pólo base para
tratamento, e acompanhantes.

-
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As ações técnicas assistênciais realizadas no Pólo-Base são:
-

Consultas médicas e de enfermagem

- Ações de vigilância
-

à saúde e controle das doenças transmissíveis

Acompanhamento dos agentes de saúde

- Acompanhamento local de casos estáveis
- Coleta e encaminhamento de material para exames laboratoriais
-

Vacinação, curativo, injeções, nebulizações, imobilização etc

-

Atividades informativas

e educacionais para famílias em geral ou

grupos específicos
-

Organizar os coleta de informações de saúde da área de abrangência
do pólo-base
Articular o processo de trabalho com os serviços existentes

na

região
- Controle dos medicamentos e distribuição para os postos de saúde
-

Realização de exames laboratoriais

para diagnósticos específicos:

malária, leishmanioses, tuberculose e DST.
-

Organizar viagens de vacinação na área de abrangência.

V.2 - Atenção Especializada
As demandas que superam a capacidade de resolução no nível dos Pólos-

Base, serão resolvidas das mais variadas formas, de acordo com as
r~aliqades locais:

15
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- serviço-éspeciclizadc na sede do próprio município ou no mais
próximo (oferecendo médico especialista ou equipamentos de
eletrocardiografia, por exemplo);

- hospital local de pequeno porte com baixa complexidade e
resolução (algumas clínicas básicas e equipamentos de terapia e
diagnóstico);
- hospital regional de médio porte com média de complexidade e
resolução (clínicas básicas mais

algumas

especializadas e

diagnóstico e terapia mais completos)
- hospital

geral/especializado

de

grande

pporte

am

alta

complexidadee resolutividade.

Esta rede já tem sua localizaçãogeográfica definida e será articulada e
incentivada através de diferenciação de financiamento pela SAS/MS.
Operará de forma integrada e obedecerá os mecanismosde referência e
contra-referência de pacientes e informações.

Essa organização de atenção à saúde hierarquizada, resolverá grande
parte dos problemas de saúde no nível das aldeias e pólos-base,evitando a
evolução de doenças para formas graves/severas uma vez que a detecção e
resolução dos casos passa a ser precoce e mais eficiente. Com isso, haverá

significativa redução de gastos com transportes para remoção de pacientes
.

e com tratamentos de maior complexidade.

16

V.4 - Casa de Saúde do Índio
Além das unidades de referência do SUS, existem ainda, as Casas de
Saúde do Índio, em municípios de referência,

inclusive, algumas nas

capitais dos Estados, que deverão ser readaptadas, considerando as
especificidades da saúde indígena, para facilitarem o acesso da população
de um ou mais distritos ao atendimento

secundário e/ou terciário,

servindo de apoio entre a aldeia e a rede de serviços do SUS.

Para o cumprimento deste papel as atuais Casas do Índio serão adequadas
para:
-

receber

pacientes e seus acompanhantes encaminhados pelos

distritos;
- alojar e alimentar pacientes e seus acompanhantes, durante o
período de tratamento;
- estabelecer os mecanismos de referência e contra-referência

com

a rede do SUS;
-

prestar

assistência

de

enfermagem

aos

pacientes

,

pos-

hospitalização e em fase de recuperação;
- acompanhar

os pacientes para consultas, exames subsidiários e

internações hospitalares;
- fazer

a

contra-referência com os Distritos e articular o retorno

dos pacientes e acompanhamentosaos seus domicílios por ocasião
da alta.

17

,

Embora denominadasCasas de Saúde do Indio essas estruturas não
executam ações assistenciais. São locais de recepção e apoio ao índio, que
vem referenciado da aldeia, com função de agendar os serviços
especializados requeridos, fazer serviço de tradução para os que não
falam português e viabilizar seu retorno à aldeia, em articulação contínua
com o Distrito.

V.5 - Sistema de Informação de Vigilância em Saúde
Para acompanhar as ações de saúde desenvolvidas no âmbito do Distrito
Sanitário, será organizado um Sistema de Vigilância em Saúde envolvendoo
uso de informações locais e a participação das comunidadesno planejamento
e na avaliaçãodas atividades de saúde.

As informações coletadas localmente irão alimentar o Sistema Nacional
de Informação em Saúde e o banco de dados do distrito, onde serão
processadosdados gerados nos diversos níveis de atenção à saúde, dirigidos
para o desenvolvimento social, econômico, para a populaçãodo distrito, a
oferta de serviços de saúde e o nível de saúde (estado de cobertura vacinai,
morbidade, mortalidade, etc.).

A elaboração de instrumentos para coleta de dados no território distrital

será padronizado pela equipe técnica da FUNASA no nível central. Estes
.

formulários podemser adaptados à realidade local, uma vez que mantenham
as variáveis definidas pelo nível central. Assim, permitirá a identificação
18
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dos riscos e das condiçõesespeciais que interferem no processo de adoecer
e buscar intervenções específicas de cada povo. Esses instrumentos irão
contemplar, de maneira simplificada, as informações necessárias para
alimentar os sistemas nacionaisSIM, SINAN e SINASC, já adequadospelo
CENEPI. Esses sistemas nacionais, por sua vez, estão ampliando seus
sistemas para incluir variáveis que permitam análises estratificadas da
situação de saúde dos povos indígenaspor etnias e distritos sanitários.

Quanto aos fluxos de informações, o repasse de dados será pactuado com

os municípios de referência e/ou Estado. Nas situações em que os dados
sejam gerados nos serviços do municípiode referência, este os encaminhará
para o Distrito. Nas circunstâncias especiais em que couber ao Distrito
viabilizar todo o serviço de assistência na área de abrangência, o Distrito
repassará estas informações para os respectivos municípios. O acesso
permanenteao banco de dados deverá estar asseguradoa qualquer usuário.

VI - Financiamento
O financiamento do Distrito Sanitário Especial Indígena, resultará da
composiçãode recursos das seguintes origens:
- Fundação Nacional de Saúde (Assistência ao Índio/Controle de
Endemias/Vigilância Epidemiológical Saneamento)
.

- Ministério da Saúde (Assistência à Saúde/ProgramasEspeciais);
- Organismosde cooperaçãointernacional;
19
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- Iniciativa privada.

Esses recursos se destinam a financiar assistência integral e com
equidade às populações indígenas, promovendo a integração entre as
atividades de prevenção e de assistência médica, bem como as ações de
saneamentobásico.

VII - Plano de Implantação
Para a

implantação dos Distritos

Sanitários

Especiais Indígenas,

inicialmente foram realizadas várias discussõese debates com participação
ampla de

lideranças indígenas, agencias indigenistas, antropólogos,

universidades,organizaçõesnão governamentais,missõesreligiosas etc.

Essas discussõesculminaramna realização de 15 seminários regionais com
participação de lideranças indígenas locais e instituições governamentaise
não governamentais prestadoras de serviço às comunidadesindígenas,além
das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Nestes seminários
discutiu-se a proposta do MS/FNS, sobre a organização dos DSErs, o
diagnóstico da situação de saúde em cada área indígena já com uma
conformação de território distrital e levantou-se as necessidadesde infraestrutura técnica, recursos humanos e financeiros para sua implantação
efetiva.
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A sistematização
apontou diretrizes

das informações

coletadas

nesses encontros,

para elaboração de um plano de implantação dos

DSErs. Esse plano será direcionado para dois aspectos distintos:

VII.l - Ações Emergenciais
O primeiro aspecto

é caracterizado pela necessidade de uma abordagem

emergencial quanto a garantia de assistência à saúde nas comunidades
indígenas. Isto se justifica pela precariedade atual, caracterizada pela
desassistênciaquasegeneralizada que experimenta os povos indígenas.

Para garantir assistência à saúde, será promovido a implantação
imediata de Equipes de Saúde da Família, será disponibilizado
medicamentose se fará a articulação da rede hospitalar para assegurar o
acessodos índios a serviços de saúde.

Além disso, a seleção e início da capacitação dos agentes indígenasde
saúde, visando rapidamente sua inserção na execução da atenção básica à
,

saúde nas aldeias, e a pronta recuperação das Casas de Saúde do Indio
darão resposta imediata e impacto favorável significativo nos indicadores
de saúde.

VII.2 - Ações de Consolidação
O segundo aspecto do plano de ação se baseará na efetiva implantaçãoe
implementaçãodos DSErs, o que deve acontecer concomitantemente às
21

~

---~---------

- -·----··---- - ·---

---------

--·--- -----

----

_ .. _ -

- . ---------------

·-

--

------

--------·-

---------·

ações emergenciais, mas de maneira contínua e permanente. Dando
continuidade ao processo de organização dos distritos, dentre outras
ações,faz-se necessário:
- aprofundamento do diagnóstico preliminar da capacidadeinstalada
da rede e dimensionamento de necessidade de ampliação e
reformas e aquisiçãode equipamentos;
- definição de nível de resolutividade desejável para as unidades de
assistência estabelecidos na área do distrito,

para prover

suprimento de insumos, alocação e capacitação de recursos
humanos necessários;
- utilização de indicadores que permitam avaliar o desempenho
operacional do sistema, bem como a satisfação dos usuários e a
eficácia e efetividade dos serviços oferecidos;
- operaçãodo sistema de informação geográfica, definindo banco de
dados e variáveis necessárias para o acompanhamentoda situação
de saúde nos distritos;
- implantar estratégias de capacitação e educação continuada para
recursos humanos e critérios de avaliaçãode desempenho.
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