
 

 

 

 

 

Consórcio IDS-SSL-Cebrap 

 

 

 

Modelo de Gestão 

da Saúde Indígena 

 

 

 

Julho de 2009 



 

Créditos 

 

 

Equipe do Componente Gestão:  

Armando Raggio (coordenador – Modelo de Gestão), Nicanor Pinto (coordenador – 

Diagnóstico de Gestão), Paulo Morais (consultor assistente) e Liz Ollier (especialista 

internacional) 



 

Siglário 

 

 

ACD – Atendente de Consultório Dentário 

AIH – Autorização de Internação Hospitalar 

AIS – Agente Indígena de Saúde 

AISAN – Agente Indígena de Saneamento 

ASTEC – Assessoria Técnica 

CadÚnico – Cadastro Único para Programas Sociais 

CASAI – Casa de Saúde do Índio 

CBO – Cadastro Brasileiro de Ocupações 

CBVE – Curso Básico em Vigilância Epidemiológica 

Cebrap – Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

CEP – Código de Endereçamento Postal 

CGASI – Coordenação Geral de Atenção à Saúde Indígena (Funasa) 

CGPAS – Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação da Saúde Indígena (Funasa) 

CIB – Comissão Intergestora Bipartite 

CID – Código Internacional de Doenças 

CIMI – Conselho Indigenista Missionário 

CISI – Comissão Intersetorial da Saúde Indígena 

CIT – Comissão Intergestora Tripartite 

CMG – Coeficiente de Mortalidade Geral 

CMI – Coeficiente de Mortalidade Infantil 

CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos Saúde 

CNPI – Comissão Nacional de Política Indigenista 

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CNS – Conferência Nacional de Saúde 

CNS – Conselho Nacional de Saúde 

CODER - Coordenação de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos 

(Funasa) 

COESA – Coordenação de Educação em Saúde (Funasa) 

COMOA – Coordenação de Monitoramento das Ações e Serviços (Funasa) 



 

CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

CONDISI – Conselho Distrital de Saúde Indígena 

COOPE – Coordenação de Operações e Áreas Indígenas (Funasa) 

COPAS – Coordenação de Apoio à Gestão e Participação Social (Funasa) 

COPSI – Coordenação de Programas e Projetos de Saúde Indígena (Funasa) 

CORE – Coordenação Regional (Funasa) 

COSAI – Coordenação de Saúde do Índio 

COSAN – Coordenação de Saneamento e Edificações em Áreas Indígenas (Funasa) 

CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito 

DASB – Diretrizes para a Atenção à Saúde Bucal 

DATASUS – Banco de Dados do Sistema Único de Saúde 

DEADM – Departamento de Administração (Funasa) 

DECIT – Departamento de Ciência e Tecnologia (MS) 

DENSP – Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Funasa) 

DESAI – Departamento de Saúde Indígena (Funasa) 

DIADM – Divisão de Administração (Funasa) 

DIESP – Divisão de Engenharia de Saúde Pública (Funasa) 

DIREH – Divisão de Recursos Humanos (Funasa) 

DIVEP – Divisão de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (Funasa) 

DSEI – Distrito Sanitário Especial Indígena  

DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis 

DSY – Distrito Sanitário Yanomami 

EMSI – Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena 

ET-SUS – Escola Técnica do SUS  

EVS – Equipes Volantes de Saúde 

Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz (MS) 

Funai – Fundação Nacional do Índio 

Funasa – Fundação Nacional de Saúde 

GM – Gabinete do Ministro 

GT – Grupo de Trabalho 

IAB-PI – Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas 

IAE-PI – Incentivo para a Atenção Especializada aos Povos Indígenas 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 



 

IDS – Institute of Development Studies 

INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos 

ISA – Instituto Socioambiental 

LDB – Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional 

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

MJ – Ministério da Justiça 

MP – Ministério Público 

MPF – Ministério Público Federal 

MS – Ministério da Saúde 

NOB – Norma Operacional Básica 

ONG – Organização Não Governamental 

OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

PAB-PI – Piso de Atenção Básica para os Povos Indígenas 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 

PACS – Programa de Agentes Comunitários da Saúde 

PBF – Programa Bolsa Família 

PDS – Plano Distrital de Saúde 

PNAB – Política Nacional de Atenção Básica 

PNASPI – Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PPG7 – Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 

PSFI – Programa de Saúde Familiar Indígena 

RH – Recursos Humanos 

SAADM – Seção de Administração (Funasa) 

SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

SAOPE – Seção de Operações (Funasa) 

SAPRO – Seção de Análise de Projetos (Funasa) 

SAS – Secretaria de Assistência à Saúde/MS (MS) 

SB Brasil – Saúde Bucal Brasil 

SCTIE – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (MS) 

SEADM – Seção de Administração (Funasa) 

SECAP – Setor de Capacitação das Coordenações Regionais (Funasa) 

SECAV – Setor de Acompanhamento e Avaliação (Funasa) 

SENARC – Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (MDS) 



 

SERAD – Serviço de Apoio Administrativo (Funasa) 

SGTES – A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (MS) 

SIASI – Sistema de Informação de Saúde Indígena 

SIH-SUS – Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde 

SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

SISVAN-INDÍGENA – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional para os Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas 

SPI – Serviço de Proteção aos Índios 

SSI – Subsistema de Saúde Indígena 

SSL – Associação Saúde sem Limites 

SUS – Sistema Único de Saúde 

SVS – Secretaria de Vigilância em Saúde (MS) 

TBVE – Tratamento Básico em Vigilância Epidemiológica 

THD – Técnico de Higiene Dental 

TI – Terra Indígena 

UF – Unidade Federativa 

UGP – Unidade de Gerência de Projeto 

VIGISUS – Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde no Sistema Único de 

Saúde 

 



 

Sumário 

 

 

Apresentação.....................................................................................................................................7 

Introdução ....................................................................................................................................... 10 

Eixos e estratégias do modelo de gestão................................................................................. 13 

Eixo I Autonomia de Gestão ............................................................................................... 17 

Eixo II Instâncias de Deliberação e Decisão .................................................................... 33 

Eixo III Recursos Humanos ................................................................................................. 38 

Eixo IV Planejamento e Pactuação Inter-gestores .......................................................... 51 

Considerações Finais..................................................................................................................... 70 

Referências Bibliográficas ............................................................................................................. 74 

Anexos ............................................................................................................................................. 78 

Anexo I Relatório Final do Seminário Nacional “Desafios da Saúde Indígena: gestão 
e controle social”....................................................................................................................... 78 

Anexo II Decreto Nº 1432, de 17 de dezembro de 2007, publicado no 
DOM/Curitiba Nº 97 de 20.12.2007..................................................................................... 83 

Anexo III Proposta de Avaliação das Capacitações Pedagógicas e seus 
Desdobramentos* ..................................................................................................................... 96 

Anexo IV O que é o Planejamento Estratégico Situacional? ...................................... 100 

Anexo V Conhecendo o passo-a-passo do MAPP (Método Altadir de Planejamento 
Participativo)............................................................................................................................. 112 

Anexo VI Experiências com a utilização de técnicas de Estimativa Rápida, em 
programas sociais e serviços de saúde, podem servir de referência na avaliação.... 128 

Anexo VII  Saúde: demanda, oferta ou necessidade? ................................................... 138 

Anexo VIII Desenvolvimento de uma estratégia para a sustentabilidade institucional 
do Subsistema de Saúde Indígena: alternativas para a Modelagem Institucional ....... 140 

 

 



 7 

Modelo de Gestão da Saúde Indígena 

 

 

Apresentação 

 

O governo federal é responsável pela saúde dos povos indígenas, os quais 

habitam o território nacional em unidades federadas estaduais e municipais, autônomas 

e independentes entre si. Estes entes federados são solidários, na gestão, no 

financiamento, na administração e na execução de ações de proteção, promoção, 

prevenção, assistência, recuperação e reabilitação da saúde, conforme dispõem os 

artigos 196 a 200 da Constituição Federal e as leis complementares 8080 e 8142. 

Como cidadãos brasileiros todos os indígenas têm direito à saúde no próprio 

município onde residem, direito a que não renunciam quando exigem o cumprimento 

da responsabilidade da União para com a saúde indígena, mas esperam ser atendidos 

em suas especificidades étnicas, culturais e religiosas, nos territórios em que habitam. 

O presente estudo se ocupa do modelo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde 

dos Povos Indígenas, estabelecido para atender aos povos residentes em reservas 

regularmente demarcadas pelo governo federal.  

O modelo que se vislumbra mais adequado ao atendimento das especificidades 

de saúde dos povos indígenas brasileiros é aquele baseado na consolidação e 

aperfeiçoamento do que estabelece a lei 9638 de 1999 (Brasil 1999), qual seja o 

Modelo de Gestão com Autonomia dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas e Responsabilidade Sanitária. Isto significa que, embora os 

indígenas - como os demais brasileiros - tenham pleno direito de ir e vir e, portanto, 

de acesso ao Sistema Único de Saúde onde quer que necessitem dele, a eles ainda deve 

ser prestado um serviço especial de saúde, culturalmente adequado, com base nos 

territórios que habitam, constituindo-se no seu domicílio sanitário propriamente dito 

sob direção de uma autoridade designada com responsabilidade sanitária.  

A Organização Responsável pela Saúde Indígena, ORSI, seja na atual Fundação 

Nacional de Saúde ou na estrutura do próprio Ministério da Saúde, dependendo de 
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decisão ministerial, deverá coordenar diretamente os distritos sanitários especiais 

indígenas com autonomia relativa e financiamento específico para a operacionalização 

da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, PNASPI.  

A formação de um Grupo de Trabalho pelas portarias GM 3034 e 3035 de 17 

de dezembro de 2008, para elaboração da proposta de criação de uma Secretaria no 

corpo do Ministério da Saúde, transferindo a responsabilidade da Saúde Indígena da 

FUNASA para o MS, não compromete o aporte dos princípios e diretrizes desta 

proposta, a qual se baseou em diagnóstico da realidade operacional da saúde indígena 

até o momento, buscando sempre conciliar os interesses institucionais com os 

interesses manifestos dos usuários, por meio do controle social e/ou nos seminários 

regionais para a elaboração dos estudos da presente consultoria. 

O modelo de gestão ora apresentado se baseia fundamentalmente no 

diagnóstico inicial, atualizado por informações complementares levantadas durante o 

processo de Oficinas Regionais e Oficinas do GT pela coordenação do componente 

modelo de gestão e dos componentes de atenção, de organização, de financiamento e 

monitoramento e avaliação. 

O modelo de gestão deve contribuir para a plena realização dos modelos de 

atenção, de organização, de financiamento e de monitoramento e avaliação, desde que 

gestão seja conceituada como a atividade e a responsabilidade de dirigir um sistema 

de saúde, mediante o exercício de funções de coordenação, articulação, negociação, 

planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria, diferente de 

gerência que significa a administração de uma unidade ou órgão de saúde 

(ambulatório, hospital, instituto, fundação etc.), prestador de serviços ao sistema, 

como dispõe a Norma Operacional Básica, NOB-SUS Nº 01/96. (Brasil. MS 1996). 

O relatório compõe-se desta apresentação, seguida da introdução e dos Eixos 

Estruturantes do Modelo de Gestão recomendado: 

Eixo I - Autonomia de Gestão e Responsabilidade Sanitária,  

Eixo II - Instâncias de Deliberação e Decisão,  

Eixo III - Recursos Humanos e  

Eixo IV - Planejamento, Pactuação e Avaliação.  
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Um quadro sinótico traz resumidos os quatro eixos descritos a seguir, com 

considerações específicas sobre cada uma das áreas indicadas na Lista de Temas 

elaborada pela Coordenação do Projeto Subsistema de Saúde Indígena: Análise 

Situacional e Opções para o Futuro e nas seções relevantes do Termo de 

Referência elaborado pelo cliente, a FUNASA. 

O seminário nacional realizado com representação dos povos indígenas de 

todas as regiões do país por iniciativa da Comissão Interinstitucional de Saúde indígena 

do Conselho Nacional de Saúde, em novembro de 2008, sobre o tema “Desafios da 

Saúde Indígena: Gestão e Controle Social” apresenta em seu relatório final, 

diversas propostas quanto ao modelo de gestão da saúde indígena, encimadas pela 

seguinte declaração: 

“A Autonomia do DSEI deve ser encaminhada junto com a 

criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena dentro do Grupo de 

Trabalho do MS, sendo construída de maneira mais ágil para ser 

anunciada no “abril indígena” de 2009.” (ANEXO I) 
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Introdução 

 

 

Modelos de Gestão na área de saúde no Brasil e em outros países 

Há em todo o mundo apenas dois modelos fundamentais de gestão em saúde, 

quais sejam: o Modelo Flexneriano de 1910 e o Modelo Dawsoniano de 1920, os quais 

até hoje servem de referência para a organização dos sistemas de saúde(NOVAES, 

1990).    

O modelo de Abraham Flexner resultou de seu trabalho de consultoria à 

Fundação Carnegie tendo em vista analisar o ensino e a prática da medicina nos 

Estados Unidos do começo do século XX, quando 135 escolas foram reduzidas a 

apenas 31, obrigadas a preencher padrões oficializados de formação e especialização 

em apenas três vertentes práticas, clínica médica, pediatria e cirurgia (NOVAES, 

1990).   

O modelo de Bertrand Dawson, médico e membro do Conselho Consultivo 

do Ministério da Saúde do Reino Unido, se reporta à experiência da Inglaterra desde 

1600 com as primeiras leis de proteção aos pobres, recomendando em seu relatório 

de 1920 a regionalização dos serviços, como forma de coordenar os aspectos 

preventivos e terapêuticos, chamando atenção para a urgência de se estabelecer então 

uma política de saúde construtiva (NOVAES, 1990). 

As expressões “the general praticioner” em inglês e “le patricien” em francês , 

exprimem o conceito do profissional generalista recomendado para cuidar da saúde da 

população da Inglaterra, da França, da Bélgica e hoje de toda a Europa, desde a 

constituição da União Européia. Esta é a vertente de que se nutre a idéia das equipes 

de saúde da família, desde há sessenta anos em desenvolvimento na Inglaterra com a 

criação do “National Health System” em 1948 e mais recentemente em Cuba, no 

Canadá e nos Estados Unidos inclusive.    

No Brasil a proposta de saúde da família, hoje adotada como estratégia de 

Atenção Básica do Sistema Único de Saúde, influenciou em última análise o 

desenvolvimento das equipes multidisciplinares de saúde indígena. 



 11 

O Sistema Único de Saúde, concebido por influência do modelo dawsoniano, 

que preconiza um sistema compreensivo, universal, integral e equânime, capaz de 

incluir toda a população indiscriminadamente é, ao mesmo tempo, operado como 

sistema de consumo de bens e serviços cada vez mais especializados, funcionando por 

inércia do modelo flexneriano adotado pela previdência social na atenção à saúde dos 

segurados e pelas escolas de formação profissional para a saúde, em conseqüência da 

influência americana do pós-guerra.  

Experiências apresentadas no “Primer Foro Nacional de Salud de los Pueblos 

Indígenas de Costa Rica”, outubro de 2005, evidenciavam uma dificuldade constante de 

operação dos sistemas de saúde em contexto intercultural, sob hegemonia do modelo 

ocidental ou do tipo fexneriano, mesmo em países de maior proporção de população 

indígena (COSTA RICA, 2005). 

Esta constante tensão é motivo de dificuldades para a consolidação de sistemas 

étnica e culturalmente orientados, muito maiores que aquelas encontradas na relação 

dos sistemas oficiais já em conflito com as necessidades da população em geral. 

A Iniciativa Saúde dos Povos Indígenas da Organização Pan Americana de Saúde 

representa uma demonstração do empenho dos países da região na busca da equidade 

e do respeito à diversidade cultural. 

A OPAS, com base na Reunião de Winnipeg / Canadá em1993 (OPAS, 1993) 

recomenda como princípios ao desenvolvimento da atenção à saúde dos povos 

indígenas: 

1. Enfoque integral da Saúde. 

2. Direito à autodeterminação dos povos. 

3. Respeito e revitalização das culturas indígenas. 

4. Reciprocidade das relações. 

5. Direito à participação sistemática dos povos indígenas. 

O Plano de Ação 2003-2007 da Organização Pan Americana de Saúde 

contempla, entre outros objetivos, a formulação de políticas nacionais, o 

desenvolvimento da atenção primária à saúde com enfoque intercultural incorporando 

terapias e medicinas tradicionais, a promoção da participação indígena na gestão dos 

serviços de saúde e a geração de capacidades para a gestão local (OPAS, 2002). 
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A missão de atender as populações originárias exige, portanto, uma clara 

definição política dos governos tendo em vista cumprir obrigações constitucionais em 

reconhecimento ao direito de autodeterminação dos povos, respeitando as diferenças 

étnicas e culturais e adotando a participação sistemática das populações interessadas 

na definição da política de saúde específica e no controle da sua operacionalização.  

No caso do Brasil, a atenção primária à saúde indígena deve ser integrada com 

a rede de serviços de saúde dos municípios e estados.  

É imprescindível, porém, o fortalecimento das autoridades responsáveis pelos 

distritos sanitários especiais indígenas de modo que possam bem representar os 

interesses da atenção à saúde dos povos indígenas nas instâncias de negociação e 

pactuação do Sistema Único de Saúde.   

Os distritos sanitários especiais indígenas são considerados pontos de 

referência para as atividades de planejamento, organização e operacionalização, 

baseadas nas necessidades locais de saúde e com diretrizes de desenvolvimento 

provenientes do nível central. A sua atual definição territorial leva em conta a 

população, a área geográfica e o perfil epidemiológico; vias de acesso aos serviços; 

relações sociais dos diferentes povos habitantes do território e a sociedade do 

entorno; a distribuição demográfica dos povos indígenas e disponibilidade de serviços, 

recursos humanos e infra-estrutura nos serviços de retaguarda. (MAGALHÃES, 

2005). 

O Subsistema de Saúde Indígena, de inspiração dawsoniana como o próprio 

SUS, deve superar o conflito original com o modelo flexneriano para dar conta da 

atenção à saúde integral  e equânime a toda a população  indígena brasileira. 

A proposta, portanto, do Modelo de Gestão com Autonomia dos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas e Responsabilidade Sanitária é 

resultante da análise requisitada pela própria FUNASA mediante suas obrigações 

institucionais e do governo em última instância, frente às necessidades de melhor 

atender à saúde da população usuária.  
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Eixos e estratégias do modelo de gestão 

 

 

Eixo I 

Autonomia de 
Gestão e 
Responsabilidade 
Sanitária 

1. Autonomia como princípio fundamental do 
Modelo de Gestão 

A gestão distrital deve ser autônoma, exercida por uma 
autoridade sanitária, a chefia de Distrito Sanitário Especial 
Indígena. 

A Organização Responsável pela Saúde Indígena (ORSI), de 
finalidade exclusiva, composta do conjunto dos distritos será 
dirigida por Autoridade Nacional responsável pela saúde indígena. 

As chefias dos DSEI para ser nomeadas deverão preencher 
requisitos tais como: vínculo de servidor público, habilitação, 
experiência técnica, administrativa e política, mediante consulta ao 
controle social. 

Servidores dos estados e municípios poderão ser requisitados e 
cedidos, para assumir cargos técnicos, de gerência ou gestão nos 
DSEI, com ressarcimento pelo gestor federal. 

2. Autonomia dos DSEI e desenvolvimento da 
capacidade gestora 

Todos os DSEI devem assumir a autonomia de gestão a partir da 
sua capacidade atual, tendo em vista ampliar sua capacidade 
gestora durante o processo de implantação do novo modelo de 
gestão e, conseqüentemente, sua autonomia. 

As avaliações de gestão e de gerência devem oferecer subsídios 
para justificar recursos de financiamento de acordo com ampliação 
combinada da capacidade de gestão e de execução. 

Garantir suporte técnico de assessoria aos DSEI por meio das 
equipes matriciais (ver Modelo de Organização) da ORSI de 
acordo com a realidade e necessidade de cada distrito. 

3. Agilidade na gestão financeira do DSEI (ver 
Modelo de Financiamento) 

Criação da “Conta Especial para Saúde Indígena” no Fundo 
Nacional de Saúde. 

4. Cultura de desempenho 

Orientar a gestão das ações em todos os níveis por “Acordos de 
Gestão” com metas e indicadores claros para acompanhamento 
do desempenho. 
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Eixo II 

Instâncias de 
Deliberação 
e Decisão 

5. O Subsistema de Saúde Indígena (SSI) é parte 
integrante do Sistema Único de Saúde (SUS)  

O Conselho Nacional de Saúde é a instância deliberativa máxima do SSI, 
a mesma do SUS. 

O Subsistema de Saúde Indígena (SSI) é instituído como parte do 
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a lei 9836 de 23 de setembro 
de1999, que acrescenta dispositivos à Lei 8080, de 19 de setembro de 
1990. 

Os conselhos estaduais e municipais de Saúde poderão deliberar sobre 
questões relativas à atenção à saúde da população indígena residente no 
seu território, desde que em consonância com a Política Nacional 
de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, os Conselhos 
Distritais de Saúde Indígena e o Conselho Nacional de Saúde. 

Os conselhos estaduais e municipais de saúde onde haja população 
indígena residente deverão ter representação do gestor federal, as 
chefias de distrito, bem como representação das populações indígenas 
regionais ou locais. 

6. Colegiado Nacional de Gestão da Saúde Indígena 

A gestão da saúde indígena deve ser realizada pela Autoridade Nacional 
e os gestores distritais, chefes de distritos sanitários especiais indígenas, 
compondo este colegiado de gestão. 

Cada chefe de DSEI é uma autoridade sanitária distrital representante 
da ORSI, que para bem desempenhar suas funções participa do 
colegiado nacional. 

Os colegiados distritais serão compostos à semelhança do colegiado 
nacional, sob a coordenação da autoridade sanitária distrital de cada 
DSEI. 

Encontros Nacionais de Gestão da Saúde Indígena deverão 
ser realizados a cada semestre, para discussão e deliberação sobre o 
Plano de Ação conforme a Política Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas. 

7. Responsabilidade de gestores, dos serviços, das equipes 
técnicas e administrativas 

A responsabilidade de gestão da saúde indígena é exclusiva do 
Ministério da Saúde, e será exercida por Autoridade Nacional e 
autoridades sanitárias distritais, as quais poderão contar com a 
cooperação de estados e municípios, desde que pactuada nas instâncias 
correspondentes e homologadas pelo respectivo conselho de saúde 
indígena. 

Os serviços e as equipes técnicas de saúde indígena são responsáveis 
pela saúde da população residente em área indígena, cabendo às equipes 
administrativas a gerência dos meios indispensáveis para que a atenção à 
saúde seja colimada. Aos gestores da saúde indígena será atribuída a 
responsabilidade sanitária, isto é, cada autoridade do Subsistema 
responsável pela saúde da população sob sua jurisdição, embora a lei de 
responsabilidade sanitária esteja em fase de projeto que tramita na 
câmara federal, PL 121/ 07. 
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Eixo III 

Recursos 
Humanos 

8. Quadro de servidores 

Cumprir o cronograma de concursos públicos firmados com o Ministério 
Público Federal pelo Ministério da Saúde 

Promover concurso de remoção de servidores para trabalhar nos DSEI, em 
âmbito local, regional ou nacional, por meio de informes ou editais ofertando 
vagas na saúde indígena. 

Realizar contratação temporária como medida transitória (processo em 
andamento - Ministério do Planejamento). 

Alocar, se necessário, recursos humanos por instituições privadas 
conveniadas ou licitadas, conforme a sua natureza jurídica. 

9. Incentivos e desenvolvimento de Recursos Humanos 

Promover acréscimos adicionais de salário ou incentivos para profissionais 
lotados em distritos ou unidades com maiores dificuldades, operacionais 
e/ou epidemiológicas (ver Modelo da Atenção). 

Promover intercâmbio entre gestores distritais e equipes técnicas, visitas, 
encontros, prêmios de inovação, publicação de produção científica, etc. 
como formas de incentivo. 

Retomar, rever e implementar as disposições da Portaria  GM, nº 1.235 de 
19 de Junho de 2008, sobre a construção da Política de Recursos Humanos 
para a Saúde Indígena. 

Construir o Módulo de Recursos Humanos no Sistema de Informação em 
Saúde Indígena (interface com o modelo de Monitoramento & Avaliação). 

10. Política de Educação Permanente em Saúde Indígena 
(EPSI) 

Instaurar o processo de Educação Permanente simultâneo ao processo de 
implantação do Modelo de Gestão com Autonomia dos Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas e Responsabilidade Sanitária, 
com aporte de conhecimentos técnicos, administrativos e políticos, norteado 
pela elaboração de uma matriz de competências para gestores distritais. 

Ofertar pós-graduação relativa à saúde indígena em parceria com Instituições 
de Ensino Superior reconhecidas. 

Instituir equipe matricial mínima (ver Modelo Organizacional) no nível 
central responsável pela gestão dos processos de capacitação com a 
finalidade de realizar assessoria aos DSEI, instrução, monitoria e 
acompanhamento no âmbito da Educação Permanente, promovendo a 
integração das diversas iniciativas atuais de modo que haja uma só 
coordenação no âmbito da ORSI responsável por: capacitação pedagógica, 
capacitação técnica, fluxo de informações e avaliação do impacto de 
capacitação. Cada DSEI deve contar com pelo menos um 
interlocutor/coordenador ou uma equipe de capacitação articulada com a 
equipe matricial da ORSI (ver Modelo de Atenção). 

11. Política de Humanização para a Saúde Indígena 

Qualificação dos profissionais da saúde indígena para atuação em contexto 
intercultural, conforme a Política de Humanização do SUS, HumanizaSUS, e a 
Política Nacional  de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (ver Modelo de 
Atenção), sistematizando e aprofundado o processo de formação de agentes 
indígenas de saúde (AIS) e investindo na valorização do pessoal de nível 
médio que atua nas áreas indígenas. 
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Eixo IV 

Planejamento, 
Pactuação e 
Avaliação 

12. Planejamento e Planos Distritais de Saúde Indígena 

Os planos distritais devem ser elaborados pelas equipes distritais e 
os gestores locais e regionais do SUS, com assessoria de técnicos da 
ORSI, de forma participativa, devendo ser apreciado e aprovado pelo 
respectivo Conselho Distrital de Saúde Indígena, CONDISI. 

Os planos distritais deverão ser contemplados no Plano Nacional de 
Saúde Indígena a ser elaborado pela ORSI, contendo a composição 
de todos os planos distritais e suas relações com o SUS e outras 
instituições, devendo ser apreciado pelas instâncias de controle 
social. 

Os planos distritais deverão ser construídos de modo que 
contribuam para a dinâmica de gestão no controle das ações a serem 
realizadas no dia-a-dia dos serviços, com vistas ao cumprimento e 
aferição das metas estabelecidas. 

O processo de planejamento deve considerar a possibilidade de 
adequações constantes e redefinição de metas, em acomodações 
entre necessidades do DSEI e o teto de recursos disponíveis, sem 
abrir mão do imprescindível. 

Um dos encontros semestrais do colegiado de gestão deve ser de 
planejamento anual e avaliação do desempenho dos DSEI e da ORSI. 

13. Pactuação e articulação do SSI ao SUS 

A atenção à saúde da população indígena não se realiza totalmente 
no limite dos distritos e precisa ser complementada ou suplementada 
pela retaguarda laboratorial e assistencial dos municípios em que se 
encontra ou no município de referência regional, inclusive em 
unidades especializadas estaduais ou federais no próprio Estado ou 
em outro Estado. Por essa razão é necessária a negociação na 
Comissão Inter-gestores Bipartite, regional ou estadual e até mesmo 
na Comissão Inter-gestores Tripartite, quando os interesses da 
Organização Responsável pela Saúde Indígena serão representados 
pelo Ministério da Saúde. 

14. Avaliação de gestão e de gerência 

A avaliação das ações do Subsistema de Saúde Indígena deve ser 
realizada pelos colegiados de gestão, como processo permanente e 
intrínseco aos serviços, mediante comparação de objetivos e metas 
estabelecidos de forma participativa, no âmbito de toda a 
Organização Responsável pela Saúde Indígena. Relatórios semestrais 
e anuais de gestão serão os instrumentos de apresentação dos 
resultados alcançados em cada distrito sanitário e na organização 
como um todo. 
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Eixo I Autonomia de Gestão  

A autonomia formalmente estabelecida não se configura em fato objetivo sem a 

devida preparação institucional e de cada um dos seus membros. Como ninguém pode 

se iludir com a autonomia absoluta em termos de gestão corporativa, ainda mais em se 

tratando de gestão pública, enfatizamos o conceito de “autonomia relativa”, 

razão da proposta do colegiado nacional de gestão até o colegiado subdistrital e o 

coletivo de trabalhadores de cada unidade de serviço, os quais não conflitam com as 

instâncias oficialmente já existentes e reforçadas na proposta de modelo 

organizacional.  

Segundo a proposta do Modelo de Organização, página 11: 

“O atual debate sobre autonomia está centrado na autonomia distrital, mas é 

importante estar atento para os limites da ação distrital. Para enfrentar esses limites sugere-

se:  

• A definição de alçadas de gasto também para áreas (incluindo o 

fornecimento de combustível e outros suprimentos para micro-áreas via 

cotas definidas com o gestor do sub-distrito), sub-distritos e CASAIs de 

modo a que possam assumir atividades de manutenção e compras 

compatíveis com sua estrutura e agilizar a prestação de serviços. 

• Abrir a possibilidade de formação de consórcios inter distritais que possam 

promover licitações para a compra de medicamentos e equipamentos, bem 

como organizar e negociar a gestão da referência e contra-referência dos 

casos que não se resolvem no âmbito do DSEI e que requerem a 

intermediação de CASAIs “regionais”. 

• A busca permanente de parcerias entre gestores federais, distritais, 

estaduais e municipais”. 

E ainda, segundo a mesma proposta, da página 42 à 45, “Promovendo 

Autonomia, Suporte e Parcerias”: 

“A profunda heterogeneidade que existe entre os distritos de saúde indígena é 

reconhecida entre os que trabalham no subsistema sendo amplamente discutida a 

necessidade de se investir em processos que contribuam para ampliar tanto a 

resolutividade, quanto a equidade no interior do subsistema”. (...) 
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“Para enfrentar esse desafio propomos duas estratégias principais: 

fortalecer os fluxos de comunicação verticais dentro do subsistema 

e investir na promoção de parcerias horizontais. Essas estratégias 

devem permitir que o desejado avanço da autonomia distrital seja acompanhado de 

uma redução das iniqüidades que hoje caracterizam o subsistema”.  

(...) 

“Depreende-se dessas recomendações que o sucesso desse modelo em promover 

autonomia com equidade dependerá de sua capacidade de fortalecer tanto o eixo 

vertical do subsistema, garantindo suporte aos vários níveis territoriais do subsistema, 

quanto seu eixo horizontal, garantindo instrumentos que favoreçam a promoção de 

parcerias estáveis entre os vários agentes. Caberá ainda ao nível federal, a partir das 

equipes matriciais, da Câmara Técnica e dos mecanismos de controle social, definir 

mecanismos de avaliação de desempenho da gestão distrital”l.          

Autonomia tanto para o modelo organizacional como para o modelo de gestão 

é uma só categoria com o mesmo valor institucional: a capacidade de estabelecer 

acordos de gestão, internos e externos, em nome da organização como um todo, 

implicando, portanto, que cada autoridade se reporte aos superiores, aos do seu nível 

de organização e aos subordinados de modo a compartilhar problemas e soluções, 

construindo a unidade no tratamento adequado da diversidade sob os princípios de 

universalidade, integralidade e equidade e buscando estabelecer a pactuação mediante 

negociação proativa dos interesses da saúde indígena em parceria com os demais 

atores setoriais. 

Nesse sentido, de integração interna e externa do SSI, todos terão autonomia, 

mas cada distrito alcançará certo limite de capacidade operacional no ótimo das suas 

condições objetivas para enfrentar os desafios externos e independentes da vontade da 

organização responsável pela saúde indígena. Tal processo dar-se-á sob permanente 

avaliação, de modo que a autonomia seja um meio e não um fim, o que permitirá 

realizar a máxima descentralização operacional sob a mais rigorosa centralidade de 

princípios. 

O Modelo de Gestão com Autonomia dos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas e Responsabilidade Sanitária significa a atribuição de 

autonomia relativa às autoridades sanitárias subdistritais e distritais com a 

responsabilidade de operacionalizar um plano de ação com objetivos e metas definidos 
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de forma participativa, os quais deverão ser colimados pelo esforço coletivo e 

individual de todos os colaboradores da Organização Responsável pela Saúde Indígena. 

Um modelo assim concebido exige permanente acompanhamento por meio de suas 

instâncias de deliberação e decisão, identificando erros e acertos, antecipando medidas 

de correção de rumos ou de prioridades, estimulando e reconhecendo o desempenho 

individual e coletivo, além do desempenho de suas chefias como lideranças de um 

processo de trabalho cooperativo e solidário.   

A autonomia deve ser estabelecida desde o início do novo modelo para o 

funcionamento básico (“fixing broken windows”), ou seja, todos os DSEI devem ter um 

grau mínimo de autonomia financeira e administrativa para poderem realizar compras 

regulares e manejar recursos para pagamento de despesas do dia-a-dia e inclusive 

verba de contingência, reservada para imprevistos. 

O desenvolvimento da capacidade gestora deve ser apropriada pela ORSI por 

meio de investimento progressivo de acordo com o grau de desempenho do DSEI, tal 

como aconteceu com os municípios perante as normas operacionais na implantação do 

SUS.  

Os gestores distritais devem responder diretamente à Autoridade Nacional e 

ao Fundo Nacional por todas as movimentações financeiras para execução das ações 

de saúde no DSEI, conforme o Plano Distrital, com transparência e acompanhamento 

do Controle Social. 

O repasse dos recursos deve estar vinculado à capacidade operacional, 

resolubilidade e desempenho satisfatório das atividades no DSEI, cumprimento das 

metas com ampliação do recurso de acordo com o crescimento administrativo, 

capacidade de gestão do DSEI e disponibilidade orçamentária. 

A relação entre a capacidade gestora e o teto consignado para cada DSEI deve 

ser acompanhada pelo colegiado de gestão e debatida nos encontros nacionais de 

gestão da saúde indígena. 

Até que os DSEI adquiram plena capacidade gestora, operações como licitações 

e celebração de convênios, dentre outras, serão de responsabilidade da ORSI. 

O desenvolvimento profissional da chefia e da equipe de gestão deve ser 

proporcional ao desenvolvimento e ampliação da capacidade gestora do DSEI e 

inserido no processo de Educação Permanente.  
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Uma classificação flexível dos DSEI, que leve em conta as condições atuais e sua 

progressão no tempo e no espaço, deverá balizar as decisões sobre descentralização 

com maior autonomia e progressão funcional, a serem apreciadas anualmente pelo 

colegiado de gestão distrital e nacional.  

 

O Modelo de Gestão orientado para uma cultura de desempenho 

Uma organização de saúde sempre deve ser capaz de mudar favoravelmente a 

realidade de saúde e doença da população pela qual é responsável. No caso da 

organização responsável pela saúde indígena que ora propomos, ela terá 

responsabilidade por populações definidas, habitando áreas mais ou menos bem 

circunscritas, portadora de achaques e afecções previsíveis, sejam endêmicas, 

constantes ou sazonais - ou epidêmicas e acidentais.  

A responsabilidade e o compromisso governamental com a proteção da vida, 

com a promoção e o cuidado da saúde indígena, somados ao desafio de mudar um 

quadro desfavorável de doenças evitáveis, agudas e crônicas, exige a adoção de uma 

cultura de desempenho tanto institucional como profissional, coletiva e 

individualmente.  

Desde 2004, as diretrizes da gestão da Política Nacional de Atenção à Saúde 

Indígena estão instituídas pela Portaria MS-GM nº 70 (Brasil. MS 2004), em seu 

Artigo 1º VIII – Na execução das ações de saúde dos povos indígenas deverão ser 

estabelecidos indicadores de desempenho e sistemas de informações que permitam o controle 

e a avaliação das referidas ações. 

O desempenho é sempre resultado de características e possibilidades de 

atuação de uma organização e de seus participantes. O bom desempenho em saúde 

consiste não apenas em satisfazer a clientela para a qual se dispensam serviços de 

alcance individual e coletivo, mas em assegurar que as doenças, as seqüelas e as mortes 

sejam evitadas ao máximo e que o sofrimento inexorável seja mitigado.  

O bom desempenho em saúde também resulta em maiores desafios, uma vez 

que os problemas mais simples são evitados ou resolvidos, outros desafios se 

apresentam.  

A falta de um serviço de saúde é reclamada com muito mais ênfase do que é 

reconhecida a sua prestação continuada e eficiente. A dor ou a insegurança da falta de 
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um bem ou serviço de saúde mobilizam mais que o conforto que ele proporciona. A 

organização de saúde se beneficia muito mais da discussão sistemática e reflexiva de 

seu desempenho institucional e de seus trabalhadores do que da sua negligência com 

erros ou acertos.  

A definição do desempenho desejado pode ser a primeira oportunidade para 

dirigentes e trabalhadores pactuarem seus objetivos a partir da missão institucional e 

das tarefas que cabem a cada um dos seus membros.  

 

Acordos de Gestão e Cultura de Desempenho 

Para enraizar uma cultura de desempenho em todos os níveis do Subsistema ao 

mesmo tempo em que se busca fortalecer a autonomia, recomendamos a 

institucionalização do uso de “Acordos de Gestão”. A experiência internacional 

mostra que tais acordos (um conjunto de instrumentos conhecidos em inglês como 

Service Level Agreements, ou SLAs) têm grande potencial para conciliarem a autonomia 

local com a garantia da responsabilidade para se manter a quantidade, qualidade e 

custo-efetividade da oferta de serviços1. Para alcançarem este potencial, tais acordos 

devem ser gerados a partir de processos de pactuação que estabeleçam metas e 

indicadores claros para o acompanhamento do desempenho. 

Os acordos de gestão, quando celebrados entre a ORSI, pelo Gestor Distrital 

ou a Autoridade Nacional, e outros prestadores de serviço, devem ter uma forma 

contratual, nos termos da legislação vigente. Celebrados entre a Autoridade Nacional 

e os DSEI, e entre os DSEI e as equipes sub-distritais, quando estas forem compostas 

por servidores do próprio quadro, devem ter uma forma de programa de trabalho. É 

importante que este instrumento funcione como base para a avaliação do desempenho 

e não como simples declaração de intenções, e que o seu cumprimento ou não oriente 

inclusive a concessão de incentivos positivos e negativos (prêmios ou sanções da 

Autoridade Nacional).  

Os acordos de gestão devem funcionar de forma verticalmente integrada: ou 

seja, as metas de produção, qualidade e custo dos acertos específicos elaborados no 

                                                               

1 Existe um acúmulo significativo de experiências com o uso destes instrumentos tanto em países de renda per 
capita mais alta – por exemplo no Reino Unido e na Austrália – como em países de renda média – por exemplo na 
África do Sul. Na América Latina a experiência mais consolidada é do Chile, onde são conhecidos como 
Compromisos de Salud. 
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âmbito de um determinado DSEI entre o gestor distrital e as equipes e/ou os 

prestadores de serviço que atuam nos subdistritos, áreas e micro-áreas devem ser 

consolidadas num Acordo Integrado de Gestão celebrado entre o Gestor Distrital e a 

Autoridade Nacional.  

Desta forma, o Gestor Distrital responde perante a Autoridade Nacional pelo 

desempenho do DSEI como um todo, enquanto responsabiliza as equipes e/ou os 

prestadores de serviço pelo desempenho nos diferentes territórios do distrito.  

 

Diagrama para a compreensão dos níveis de acordos de gestão 
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A definição e o acompanhamento de metas de desempenho seguem em 

cascata, chegando ao nível individual: cada membro de uma EMSI deve ter clareza 

sobre os objetivos que o seu trabalho busca assegurar, e sobre o princípio de que as 

suas metas individuais fazem parte de um conjunto de metas coletivas da equipe, do 

subdistrito e do DSEI. 

Os acordos de gestão, quando elaborados dentro dos DSEI, devem ter como 

ponto de partida o Plano Distrital. Assim como o próprio Plano Distrital, sua 

elaboração deve contar com a participação ativa dos representantes dos usuários, para 

garantir a apropriação e permitir que as instâncias de controle social possam 

posteriormente acompanhar e avaliar a sua implementação.  

A formalização dos Acordos de Gestão deve fazer parte do processo de 

pactuação com prestadores de serviço governamentais e não-governamentais e com 

gestores municipais e estaduais do SUS, passando pela aprovação das Comissões 

Intergestores, do Conselho do Subdistrito e/ou do CONDISI. 

O uso estratégico de um Acordo de Gestão visa garantir que: 

• A produção dos serviços alcance o nível acordado; 

• A qualidade dos serviços se mantenha no padrão acordado; 

• Os recursos sejam usados com eficiência dentro dos valores totais 

orçados; 

• Os diferentes atores trabalhem de forma colaborativa para assegurar a 

atenção integral à saúde da população atendida. 

Para que estes objetivos estratégicos sejam alcançados, um elemento chave é a 

definição e o acompanhamento das metas de desempenho. As metas devem ser 

definidas através de um processo de negociação, e não impostas “de cima para baixo”. 

O processo de negociação deve assegurar que as metas sejam realistas, levando em 

conta a situação atual (“marco zero” ou “linha de base”), a realidade regional, o prazo 

e os recursos disponíveis. No entanto, o gestor responsável por conduzir as 

negociações deve assegurar que o escopo das metas não seja muito limitado, pois o 

Acordo de Gestão deve buscar “puxar” o desempenho para uma evolução positiva. 

As metas devem ser mensuráveis com indicadores claros, que possam ser 

acompanhados através da coleta de informações de rotina para o monitoramento. 



 24 

Deve-se evitar indicadores complexos, de difícil verificação ou que impliquem em altos 

custos de coleta de dados. Onde não existe uma “linha de base” confiável, o acordo de 

gestão inicial deve incluir a coleta de dados para se estabelecer o “marco zero” a partir 

do qual se acompanhará a evolução, indicando para as metas do primeiro ano a 

mudança proporcional pretendida com relação a esta situação inicial em vez do 

número absoluto a ser alcançado.  

A gestão do desempenho deve começar enfocando num pequeno número de 

indicadores chave (em torno de dez para o primeiro período de um Acordo de 

Gestão), definidos conforme as prioridades estratégicas de cada DSEI. Na medida em 

que a capacidade de gestão evolui, pode-se acrescentar outros indicadores, além de 

revisar as metas para buscar consolidar e aprofundar as melhorias observadas. O 

processo de revisão deve acontecer com uma periodicidade específica (a princípio 

anual) estabelecida no Acordo de Gestão, mas o monitoramento do desempenho com 

relação às metas estabelecidas deve ser feito pelo gestor responsável de forma regular, 

para que se possa identificar problemas e discutir correções de rumo.  

A construção do conjunto de metas de um Acordo de Gestão deve considerar 

que as três dimensões de quantidade, qualidade e custo estão interligadas. Num 

primeiro momento, deve-se buscar melhorias na produção e na qualidade através de 

maior eficiência na gestão, sem alocação de recursos adicionais, mas com a 

consolidação dos serviços serão necessários novos investimentos para que se possa 

alcançar novos padrões quantitativos e qualitativos. 

Acordos ou termos de gestão poderão ter a forma de programas de trabalho 

quando celebrados entre o nível nacional e os DSEI, e entre a autoridade distrital e as 

equipes componentes do DSEI. Estes permitirão que a autoridade nacional acompanhe 

os resultados do Subsistema (o que tenha sido realizado), deixando espaço, dentro do 

princípio da autonomia, para os gestores distritais / locais determinarem os seus 

próprios planos de trabalho ou como serão desenvolvidas as atividades.  

 

Capacidade atual de gestão  

É praticamente Impossível medir com precisão a capacidade de gestão do 

DESAI pelos resultados auferidos, ainda que favoráveis, pois sua missão é apenas parte 

das missões da organização geral a que pertence, sendo imbricada com a missão 
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antecedente de saneamento básico. Pode-se aquilatar sua elevada capacidade de gestão 

em termos potenciais, haja vista a melhoria de indicadores de saúde a revel de todas as 

dificuldades, em especial a falta quase absoluta de quadro funcional minimamente 

significativo para operar a atenção à saúde indígena de forma integral e equânime. 

A agilidade imediatamente alcançada em 1999 com a contratação de trabalhadores 

temporários por meio de terceiros, por licitação ou convênio, tornou-se um problema 

crônico com a evasão precoce da força de trabalho alocada, sem contar a perda de 

tempo e de recursos com a preparação técnica das equipes de saúde, jamais 

plenamente realizada. 

 

Perfil do Gestor Distrital 

As chefias dos distritos sanitários especiais indígenas, bem como de suas 

unidades vinculadas deve ser ocupada por profissionais que preencham o perfil mínimo 

de: 

1. Ser servidor público federal, podendo ser estadual ou municipal 

oficialmente cedido para exercer a função de gestor*; 

2. Ter habilitação profissional relativa à função a ser desempenhada; 

3. Ter experiência técnica, administrativa e política; 

4. Ter idoneidade reconhecida pelo controle social. 

*Servidores dos estados e municípios poderão ser requisitados e cedidos, para 

assumir cargos técnicos, de gerência ou gestão nos DSEI, com ressarcimento pelo 

gestor federal. 

Dentro da proposta de modelo de autonomia com responsabilidade sanitária, 

assume importância estratégica o perfil e o preparo do Gestor Distrital. Os 

profissionais que ora desempenham a função de Chefe de Distrito detêm um acúmulo 

importante de experiência com relação aos desafios específicos da gestão distrital no 

Subsistema de Saúde Indígena, e vários têm demonstrado grande capacidade de 

liderança e inovação. No entanto, o Diagnóstico realizado por esta Consultoria 

constatou que os seus níveis de preparo para a função variam muito. O Diagnóstico 

detectou um alto índice de rotatividade de gestores distritais em vários DSEI, 

possivelmente associado a mudanças nas correlações de forças políticas responsáveis 
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pela nomeação dos Chefes de DSEI, a dificuldades no relacionamento com a população 

usuária e suas organizações ou a problemas no exercício das funções administrativas e 

de gestão.  

A maioria dos chefes de DSEI carece de formação específica, e nas Oficinas 

Regionais foram citadas várias fragilidades, seja no preparo técnico para atuação no 

campo da Saúde Pública, seja nas habilidades de comunicação intercultural, seja na 

capacidade de gestão propriamente dita, que vinham afetando de forma negativa o seu 

desempenho.  

Para garantir o fortalecimento da gestão ora proposto, far-se-á necessário um 

investimento significativo na construção de um quadro preparado de gestores 

distritais. A estratégia proposta para implementação deste investimento consta do Eixo 

III (Recursos Humanos) do presente relatório. 

 

Indicadores e avaliação de desempenho  

Sem indicadores e sem avaliação não há prática de desempenho. Devem ser 

escolhidos como indicadores medidas objetivas que descrevam certo desempenho, 

acordadas sempre com os seus protagonistas. O desempenho desejado, o desempenho 

efetivo e as deficiências de desempenho devem ser definidos com os mesmos 

indicadores. 

A avaliação de desempenho é uma importante ferramenta de gestão que 

corresponde a uma análise sistemática do desempenho do profissional em função das 

atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do seu 

potencial de desenvolvimento individual e coletivo. 

O resultado final da avaliação de desempenho deve apresentar as informações 

necessárias para a identificação de oportunidades de melhoria e a elaboração de um 

plano de ações individuais, por área de ação e em relação à organização em geral. 

 

Desempenho e gestão por resultados  

Como medir de forma justa a resolubilidade e a capacidade operacional em 

realidades diversas com distintos graus de dificuldades  e especificidade de problemas? 
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A medida do desempenho exige que a gestão seja orientada para resultados 

finalísticos muito bem estabelecidos, o que implica na necessidade das instâncias e dos 

colegiados de gestão propostos, em cujo âmbito será estabelecido o compromisso 

coletivo da organização como um todo, dos distritos e subdistritos, de cada equipe e 

de cada um de seus participantes por categoria funcional. Estes por sua vez deverão 

ter seus compromissos individuais especificados por meio de entrevista com a sua 

chefia imediata. Acordos de gestão serão firmados entre as partes nas respectivas 

instâncias de gestão.  

A gestão por resultados numa instituição complexa com ampla diversidade 

regional, cultural e operacional só é possível por intermédio da autonomia das 

unidades territoriais e operacionais conectadas por um sistema gerencial baseado em 

acordos sucessivos que transpassam a organização vertical e horizontalmente, em que 

todos negociam objetivos e metas cuja composição se constitui nos objetivos e metas 

da corporação como um todo. 

Os instrumentos mais adequados a este processo de negociações sucessivas 

não podem ser padronizados, mas é possível dar indicação de algumas de suas 

características essenciais, quais sejam, instrumentos de conhecimento de todos, 

reconhecidos como apropriados pelos participantes de cada instância de negociação e 

de fácil aplicação para medida e análise do trabalho em desenvolvimento. 

 

Incentivos 

O principal incentivo ao desenvolvimento do Subsistema de Saúde Indígena será 

a autonomia com responsabilidade sanitária, como de certo modo se observou em 20 

anos de operação sob o princípio da descentralização com autoridade única em cada 

instância de governo na experiência de municipalização do Sistema Único de Saúde.  

A atenção à saúde indígena é responsabilidade indelegável do governo federal, 

razão bastante para não ser legalmente descentralizada, a qual se soma às dificuldades 

resultantes das limitações dos sistemas municipais de saúde mais remotos do país, 

onde se encontra a maioria da população usuária do SSI, além de conflitos de toda 

ordem, especialmente os relativos à posse da terra.  
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É necessário também que se definam incentivos pecuniários com vistas a 

remunerar e premiar profissionais, servidores públicos ou não, pela escolha de se 

dedicar à operação dos serviços de saúde indígena.  

O incentivo a ser atribuído ao servidor por motivo de seu desempenho na 

função de gestor, gerente ou operador deve ser estipulado pelo gestor nacional por 

meio de decreto ou portaria, contemplando percentual de até 100% incidente sobre o 

salário básico mediante o alcance de metas relativas à assistência prestada à população 

em quantidade e qualidade, como também às mudanças epidemiológicas favoráveis no 

período de competência.  

As mudanças favoráveis ou a manutenção de situações favoráveis constituem 

condição “sine qua non” para aplicação coletiva e individual do incentivo pecuniário. A 

não habilitação de uma equipe ao incentivo impede o acesso individual de qualquer de 

seus membros. 

O período de validade do incentivo para a saúde indígena deve ser de seis 

meses, com base na avaliação do semestre anterior, devendo ser suspenso por 

inadimplência do servidor com as obrigações correspondentes ao incentivo alcançado.  

Conceitualmente um programa de incentivo é uma forma de remuneração 

variável com objetivo de estimular a qualidade e a produtividade dos serviços por meio 

do desempenho individual, coletivo e organizacional, sendo indispensável um sistema 

de informação e avaliação gerencial efetivo.  A título de ilustração recomenda-se o 

Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Qualidade dos Serviços na Secretaria 

Municipal da Saúde de Curitiba, estabelecido pelo Decreto nº 1432 de 17 de dezembro 

de 2007, publicado no Diário Oficial do Município, DOM nº 97 de 20 de dezembro de 

2007. (ANEXO II) 

O servidor ou a equipe não contemplada conforme os critérios do incentivo 

ficam excluídos temporariamente do benefício variável, sem afastar-se do processo de 

avaliação que deverá ser contínuo, tendo em vista a reabilitação dos mesmos. A 

suspensão do acesso é a única possibilidade de punição, devendo ser temporária até 

que o servidor se reabilite, não cabendo outra medida relativa ao incentivo se o 

desempenho insatisfatório persistir, que não as medidas disciplinares previstas em 

estatuto quando for o caso.  
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A participação no processo de Educação Permanente é condição indispensável 

para o pleito ao incentivo, seja da equipe ou do trabalhador individual, cabendo à 

avaliação de aprendizado um peso importante na média ponderada de desempenho 

com vistas ao incentivo. 

 

Sistema de informação gerencial  

Um sistema de informação gerencial, segundo o Ministério da Educação é a 

combinação de recursos humanos e computacionais que inter-relacionam a coleta, o 

armazenamento, a recuperação, a distribuição e o uso de dados com o objetivo de 

eficiência gerencial - planejamento, controle, comunicação e tomada de decisão - nas 

organizações. Pode também ajudar os gerentes e usuários a analisar problemas, criar 

novos produtos e serviços e visualizar questões complexas.  

O sistema de informação gerencial, SIG, é um recurso administrativo que não 

deve ser confundido com o Sistema de Monitoramento e Avaliação, M&A, proposto 

para vigiar as políticas, programas e ações de saúde pública, conforme o Modelo de 

Monitoramento e Avaliação, página 05. 

Nesse sentido, reportamos a contribuição do Modelo de Monitoramento e 

Avaliação à página 29, item 3.1.5, quando informa a articulação dos sistemas de 

monitoramento e avaliação da atenção à saúde com os sistemas de organização, gestão 

e financiamento, destacando os grupos de sistemas gerenciais que devem ser 

considerados no desenho de um sistema que integre informações  quanto ao 

atendimento, promoção e prevenção da saúde com informações gerenciais mais 

amplas, dentre os quais enfatizamos 7 sistemas que compõem quatro agregados por 

pertinência do assunto a que se referem: 

1. Sistema de informações sobre administração e gerência de sistemas de 

saúde, rede de serviços e unidades de saúde; Sistema de informações de 

administração de recursos patrimoniais e Sistema de informações de 

planejamento;  

2. Sistema de informações sobre recursos físicos e materiais, humanos, 

financeiros, e funcionais dos estabelecimentos de saúde; 

3. Sistemas de informações de administração de recursos humanos; Sistema 

de informações sobre capacitação de recursos humanos para o setor saúde; 
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4. Sistema de informações sobre insumos, drogas, medicamentos e correlatos. 

A existência do Sistema de informação de Saúde Indígena, SIASI/FUNASA, 

permite propor que se estabeleça a interface do mesmo os sistemas sob 

responsabilidade do DATASUS, com objetivo de compor um sistema atualizado de 

informações gerenciais que seja de fácil alimentação e acesso ao alcance de todos os 

gestores e demais trabalhadores envolvidos com a operação cotidiana do SSI. 

Em especial, destaca-se a necessidade de constituição do Módulo de Recursos 

Humanos no SIASI ou seu sucessor, constante de no mínimo: 

• Número de agentes indígenas de saúde e de saneamento e profissionais das 

equipes multidisciplinares, por categoria, que estão em serviço; 

• Necessidade de pessoas a ser contratadas para atingir 100% de cobertura, 

por categoria e localização; 

• Eventos anuais de capacitação de RH que estão sendo realizados por 

categoria de profissionais e por área técnica; 

• Pessoas já incluídas no processo de Educação Permanente ou em qual nível 

elas se encontram; 

• Quantas e quais capacitações cada profissional já recebeu; 

• Demanda de capacitações por área técnica, região, quantidade de eventos e 

categoria do pessoal a ser capacitado; 

• O custo e ou recursos aplicados por evento, área técnica e por distrito. 

Estes dados possibilitarão acompanhar a distribuição, a suficiência ou a falta de 

recursos humanos por região do país, distritos sanitários especiais e inclusive a 

proporção de avanço e eficiência da estratégia de Educação Permanente em Saúde 

Indígena. 

É necessário criar um mecanismo de informação referente à contratação e 

demissão de trabalhadores que permita um mapeamento situacional, por prestadora e 

por distrito, do quadro de profissionais que estão atuando nas áreas indígenas. No ato 

da contratação e demissão de cada profissional da saúde indígena as instituições 

contratantes devem informar obrigatoriamente ao distrito sanitário especial indígena e 

imediatamente o distrito deverá incluir a informação no Módulo de Recursos 

Humanos. 
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Um novo modelo de compras de serviços 

Os serviços de uma organização qualquer são produzidos pelos seus próprios 

membros efetivos ou adquiridos de outras organizações prestadoras de serviços. 

Critérios de freqüência, especialização e qualidade devem estabelecer as bases para a 

decisão do que é melhor para que uma determinada organização se desincumba de sua 

missão. Serviços habituais, pouco especializados ou exclusivos da organização, ainda 

que bastante especializados, e de qualidade consumada pela prática regular e 

continuada devem ser realizados diretamente pelos membros efetivos da instituição. 

Ao contrário, serviços gerais ou especializados, mas eventuais, cuja qualidade pode ser 

comprometida pela sua descontinuidade, devem ser adquiridos de terceiros, desde que 

não comprometam, mas favoreçam as finalidades estratégicas da organização.  

Em saúde deve-se ter o cuidado de distinguir o que é finalístico do que é 

auxiliar ou acessório, de modo a se estabelecer uma composição ótima entre os 

serviços próprios e os terceirizados. Nesse caso é preciso ter uma política 

competente de administração dos serviços diretos, bem como da aquisição de serviços 

de terceiros no mercado. 

O aporte de serviços por prestadores privados, financiado com recursos 

públicos (sem gasto do usuário) é um mecanismo para melhorar a cobertura de 

serviços básicos em populações com acesso limitado à rede pública de serviços. Este 

tipo de intervenção deve ser acompanhado por uma supervisão contínua aos 

prestadores para assegurar qualidade na entrega de serviços. Se não for assim, existe o 

risco de estender serviços de menor qualidade para a população pobre, o que abre 

uma nova brecha entre a população pobre e não pobre no acesso a serviços de 

qualidade. (ISEqH ) 

 

Acreditação de provedores 

Se os serviços devem ser adquiridos no mercado para complementar ou 

suplementar as ações próprias da rede de serviços de saúde indígena, critérios de 

habilitação, seleção e contratação de serviços devem ser estabelecidos pela instituição. 

A Portaria Nº 293 de 07 de abril de 2008, publicada pela FUNASA no DOU de 15 de 

abril de 2008, que estabelece critérios para celebração de convênios com entidades 

governamentais e não governamentais para execução das ações de saúde dos povos 
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indígenas, é um instrumento de caracterização da sua necessidade operacional e ao 

mesmo tempo de acreditação de provedores (Brasil. FUNASA 2008). 

 

Contratação de serviços 

A descentralização implícita na autonomia recomendada não pode 

comprometer a capacidade de negociação no “mercado” de bens e serviços de saúde, 

em geral oligopolizado.  O cuidado em permitir agilidade para evitar a descontinuidade 

dos serviços recomenda a descentralização de acordo com a capacidade gestora dos 

distritos, que poderão lograr melhores resultados que a sistemática da centralização.  

No entanto, a força do conjunto de distritos que necessitam de um mesmo bem ou 

serviço, pode ser representada pela   Autoridade Nacional de Saúde Indígena para 

estabelecer contratos e convênios por indicação das autoridades sanitárias distritais, 

sempre que a centralização seja conveniente aos fins de prover o melhor produto pelo 

menor preço sem descontinuidade na atenção à saúde indígena.  
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Eixo II Instâncias de Deliberação e Decisão  

 

 

Funções do Subsistema de Saúde Indígena  

O Conselho Nacional de Saúde é a instância deliberativa máxima do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e, portanto, também é a instância máxima do Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena como componente do SUS.  

O Subsistema de Saúde Indígena (SSI) é parte integrante do Sistema Único de 

Saúde (SUS) estabelecido pela lei 9836 de 23 de setembro de 1999, que acrescenta 

dispositivos à Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, a qual dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências, instituindo o Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena.  

A Comissão Intersetorial de Saúde Indígena, CISI, vinculada ao Conselho 

Nacional de Saúde, acompanha a implementação da Política Nacional de Atenção à 

Saúde dos Povos Indígenas e do respectivo subsistema pelo Departamento de Saúde 

Indígena, DESAI,  e os  distritos sanitários especiais indígenas, DESI, da Fundação 

nacional de Saúde, FUNASA. 

A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é a máxima instância executiva para 

pactuação de ações comuns ou complementares entre os gestores do SUS e do 

Subsistema de Saúde Indígena operado pelo Ministério da Saúde por meio de sua 

Organização Responsável pela Saúde Indígena, atualmente a FUNASA. 

A Organização Responsável pela Saúde Indígena (ORSI) será gestora da saúde 

indígena exclusivamente, devendo participar nas instâncias nacionais de gestão e de 

controle social, formular, consolidar e divulgar informações em saúde, coordenando 

ações e promovendo a interação e integração da interface de outros setores com a 

saúde. 

O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser como o SUS: 

descentralizado, hierarquizado e regionalizado, tendo na sua base os Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas. O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema 

de Atenção à Saúde Indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e 
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organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar 

essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações 

(Brasil. MS FUNASA 1999). 

Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as 

especificidades da cultura dos povos indígenas no modelo a ser adotado para a atenção 

à saúde indígena, que deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, 

contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, 

habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração 

institucional.   

Um representante das autoridades sanitárias distritais deve ter assento na 

Comissão Inter-gestores Bipartite, Regional ou Estadual, ou dos colegiados de gestão 

na medida do avanço do Pacto de Gestão, para tratar da Programação Pactuada e 

Integrada (PPI) de interesse para complementar ou suplementar a Atenção Básica de 

Saúde realizada nas aldeias (exemplo: materiais coletados nas unidades do DSEI e 

exames laboratoriais realizados em serviços municipais, estaduais ou contratados, fluxo 

de informações em saúde, campanhas nacionais de vacinação dentre outros), assim 

como negociar a retaguarda em atenção secundária e terciária.   

Nesse sentido as populações indígenas têm interesse e direito a participar dos 

organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de 

saúde, tais como os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais e o 

Conselho Nacional de Saúde, quando for o caso. 

 

Coordenação, articulação e negociação 

Cabe à Autoridade Nacional de Saúde Indígena (ANSI) a coordenação do 

Subsistema de Saúde Indígena (SSI) em articulação com o Sistema Único de Saúde 

(SUS), com o qual estabelece negociação dos interesses operacionais do subsistema 

desde as localidades mais remotas em relação com as unidades descentralizadas dos 

sistemas municipais de saúde, com as unidades especializadas regionais ou estaduais ou 

ainda unidades de referência nacional, sendo as chefias de distritos sanitários especiais 

indígenas seus representantes nas negociações locais, regionais e estaduais com 

assento nas comissões de pactuação e nos colegiados de gestão regionais que venham 
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a ser estabelecidos nas regiões em que se inscrevem seus distritos, conforme disponha 

o Pacto de Gestão. 

 

Regulação, controle e avaliação 

Regulação, controle e avaliação são atribuições essenciais dos gestores de 

saúde, tanto que devem ser componentes obrigatórias do modelo de autonomia dos 

distritos sanitários especiais indígenas, conforme o que dispõe a lei 8080 de 19 de 

setembro de 1990 no que se refere ao SUS e no que couber ao Subsistema de Saúde 

Indígena.  

Há inúmeras e diferentes conceituações de regulação, e cada uma reflete 

diferentes perspectivas da agenda política e dos valores de quem as elabora e de quem 

as utiliza.  

De acordo com o dicionário Aurélio regular tem como significado sujeitar as 

regras, dirimir, regrar, encaminhar conforme a lei, esclarecer e facilitar por meio de 

disposições, regulamentar, estabelecer regras para regularizar. Estabelecer ordem ou 

parcimônia em, acertar, ajustar, conter, moderar, reprimir, conformar, aferir, 

confrontar, dentre outros. 

Para fins deste trabalho adotaremos o conceito: 

A regulação estatal em saúde se dá quando o estado, investindo de seu papel de 

mediador coletivo, exercita um conjunto de diferentes funções para direcionar os 

sistemas de serviços de saúde no sentido do cumprimento de seus objetivos e para 

definir, implementar e avaliar as regras do jogo desses sistemas, de forma a regular o 

comportamento dos atores sociais em situação e a satisfazer as demandas, 

necessidades e representações da população (KUMARANAYAKE, 2000). 

No sistema de saúde há dois tipos de regulação, a regulação sanitária de bens e 

serviços e a regulação da assistência á saúde. A primeira se refere aos esforços de 

minimizar os efeitos adversos gerados pelos produtos e serviços, especialmente 

aqueles associados com a produção e o consumo de alimentos. A regulação da 

assistência se refere às organizações com funções de financiamento, provisão e 

desenvolvimento de pesquisas. A esse respeito, regulação é uma meta função dirigida 

às instituições, por meio de instrumentos tais como acreditação, certificação e 

estabelecimento de ranking (MURRAY; FRENK, 2000). 
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A regulação assistencial é definida no Pacto pela Saúde, nas diretrizes do pacto 

de gestão, como o conjunto de relações, saberes, tecnologias e ações que intermediam 

a demanda dos usuários e o acesso aos serviços de saúde.  

Considera-se como princípios orientadores do processo de regulação, que cada 

prestador responda apenas a um gestor e que a regulação deve ser preferencialmente 

atribuída ao município, conforme desenho da rede assistencial pactuado na Comissão 

Intergestores Bipartite de cada estado ou região, além de observar o Termo de 

Compromisso de Gestão. A regulação das referências intermunicipais é 

responsabilidade do gestor estadual. 

Controle é o exercício da fiscalização sobre as atividades de pessoas, órgãos e 

departamentos ou sobre produtos, sejam bens ou serviços, para que não se desviem 

de normas pré-estabelecidas. Avaliação consiste em julgamento de valor a respeito de 

uma intervenção ou sobre qualquer dos seus componentes com objetivo de contribuir 

para a tomada de decisão. Tal julgamento pode ser resultante da aplicação de normas e 

critérios no caso da avaliação normativa ou de uma pesquisa avaliativa baseada em 

procedimento científico.  

O desempenho das funções de regulação, controle e avaliação exige o domínio 

de quase todos os instrumentos de gestão desenvolvidos pelo Sistema Único de Saúde, 

especialmente os resultantes do Pacto pela Saúde vigente:  

- Plano de Saúde e Relatório de Gestão aprovados no respectivo conselho de 

saúde; 

- Plano Diretor de Regionalização – PDR; 

- Plano Diretor de Investimentos – PDI; 

- Programação Pactuada e Integrada- PPI; 

- Pacto de Indicadores; 

- Termos de Garantia de Acesso e de Cooperação entre os Entes Públicos 

atuantes no território e outros instrumentos. 

O Subsistema de Saúde Indígena deve integrar-se em todas as instâncias de 

gestão e pactuar sua atuação regulatória e de controle e avaliação, devendo dedicar-se 

a exercê-la diretamente quando se tratar de serviços contratados ou conveniados 
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exclusivamente para fins de atendimento à sua clientela específica. Nesse caso, 

recomenda-se a cooperação com o DENASUS/ SGEP e com os departamentos da SAS. 

 

Colegiado de Gestão da Saúde Indígena 

A gestão da saúde indígena deve ser realizada pela Autoridade Nacional e sua 

equipe e os gestores distritais, chefes de distritos sanitários especiais indígenas, 

compondo o Colegiado Nacional de Gestão da Saúde Indígena. Cada chefe de DSEI é 

uma autoridade sanitária distrital representante da ORSI, que para bem desempenhar 

suas funções participa do colegiado de gestão de modo que desenvolva a visão local 

coerente com a visão nacional. Da mesma forma, cada DSEI comporá o colegiado de 

gestão distrital, sob a coordenação da autoridade sanitária distrital. 

Os encontros nacionais de gestão da saúde indígena deverão ser semestrais, 

para discussão e deliberação sobre o Plano de Ação conforme a Política Nacional de 

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (ver Eixo IV), devendo favorecer e estimular o 

intercâmbio DSEI a DSEI para resolver problemas, estimulando a troca de experiências 

e a busca de soluções compartilhadas. Os Conselhos Distritais Indígenas devem ser 

informados das avaliações realizadas. 
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Eixo III Recursos Humanos 

 

 

A matriz de organização dos serviços de atenção à saúde é a Equipe 

Multidisciplinar de Saúde Indígena (ver Modelo de Atenção). 

A falta prolongada de profissionais na matriz de organização do trabalho 

compromete todo o subsistema, que vive sucessivas conjunturas de falta e, portanto, 

de não realização plena de suas estratégias no atendimento da população, 

comprometendo a freqüência e a extensão das ações em geral.  

Assim, não se deve descuidar da gestão das EMSI, além da sua gerência técnica 

profissional, as equipes devem ser prioridade do gestor distrital e da Organização 

Responsável pela Saúde Indígena, que se caracteriza por ir ao encontro das 

necessidades da população assistida. Há necessidade de completar as equipes 

existentes e expandir o seu número até a cobertura universal de todos os DSEI. 

 

Quadro de servidores 

Reportamos aqui a descrição realizada por ocasião da resposta ao parecer do 

GT de Acompanhamento de 04 de novembro de 2008 sobre o Diagnóstico Inicial do 

Modelo de Gestão, no item Composição e distribuição de Recursos Humanos do SSI. 

Este assunto também é abordado no modelo de financiamento, páginas 18 a 21, 

tendo em vista estimar recursos necessários para composição do fator de 

financiamento correspondente à força de trabalho do SSI. 

Por iniciativa do Ministério Público do Trabalho, MP do Trabalho, junto aos 

Ministério da Saúde  e Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, o governo 

federal  firmou um Termo de Conciliação Judicial, cujo objeto é regularizar e legalizar a 

situação jurídica de contratação de serviços e de recursos humanos terceirizados pela 

FUNASA-MS, de forma escalonada e com prazos negociados 

(Brasil.MPT.MS.MPOG 2008).  

É imprescindível cumprir o cronograma estabelecido em acordo com o 

Ministério Público, não só por se tratar de obrigação assumida pelo Ministério da 
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Saúde, mas para atender a consolidação do Subsistema de Saúde Indígena com as 

funções essenciais de gestão e atenção básica de saúde recomendadas pelo modelo de 

atenção.  

Estima-se que a contratação e efetivação dos servidores selecionados mediante 

os concursos pactuados com o Ministério Público, embora se trate de um número 

suficiente de vagas, não cobrirá as necessidades do Subsistema.  

Sugere-se, portanto, a promoção de concurso de remoção de servidores para 

trabalhar nos DSEI, em âmbito local, regional ou nacional, por meio de informes ou 

editais ofertando vagas na saúde indígena, a serem preenchidas por servidores federais 

ou de municípios e estados mediante ressarcimento.  

A contratação temporária como medida transitória (processo em andamento - 

Ministério do Planejamento) e, ainda, alocação de recursos humanos por instituições 

privadas conveniadas ou licitadas, conforme a sua natureza poderá contribuir para 

manutenção do mínimo indispensável de trabalhadores para evitar a descontinuidade 

da atenção à saúde indígena. 

Para a consolidação do Subsistema de Saúde Indígena com as funções essenciais 

de gestão e atenção básica de saúde, a ser desempenhadas por servidores, é preciso 

cumprir o cronograma estabelecido no termo firmado com o Ministério Público, mas 

também é recomendável que haja a política de recursos humanos especialmente 

recrutados para trabalhar com saúde indígena, dando-se forte ênfase a uma cultura de 

desempenho. Nesse sentido deve-se retomar, rever e implementar as disposições da 

Portaria GM, nº 1.235 de 19 de Junho de 2008, sobre a construção da Política de 

Recursos Humanos para a Saúde Indígena. 

 

Educação Permanente em Saúde Indígena 

A Fundação Nacional de Saúde instituiu as equipes multidisciplinares de saúde 

indígena (EMSI), que se encontram atuando em todas as áreas indígenas sob sua 

responsabilidade, embora nem sempre completas, totalmente preparadas ou em 

quantidade suficiente. Esta estratégia é vital para o Subsistema de Saúde Indígena. Sem 

as EMSI devidamente capacitadas não há como prestar serviços de saúde satisfatórios 

e, tampouco, como reproduzir na prática a formação inicial e a educação permanente 

dos profissionais de saúde indígena. 
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A precariedade de vínculo predominante nas equipes é ameaçadora da 

continuidade dos serviços, haja vista a rotatividade acelerada que desperdiça os 

investimentos em formação e educação permanente e, mais grave ainda, a relação de 

confiança com os usuários e a sua  assiduidade aos serviços. 

A capacitação dos recursos humanos para a saúde indígena deverá ser 

priorizada como instrumento fundamental de adequação das ações dos profissionais e 

serviços de saúde do SUS às especificidades da atenção à saúde dos povos indígenas e 

às novas realidades técnicas, legais, políticas e de organização dos serviços. Deverão 

ser promovidos cursos de atualização/ aperfeiçoamento/especialização para gestores, 

profissionais de saúde e assessores técnicos (indígenas e não-indígenas) das várias 

instituições que atuam no sistema. 

As instituições de ensino e pesquisa serão estimuladas a produzir 

conhecimentos e tecnologias adequadas para a solução dos problemas de interesse das 

comunidades e propor programas especiais que facilitem a inserção de alunos de 

origem indígena, garantindo-lhes as facilidades necessárias ao entendimento do 

currículo regular: aulas de português, apoio de assistentes sociais, antropólogos e 

pedagogos, currículos diferenciados e vagas especiais. 

O órgão responsável pela execução desta política organizará um processo de 

educação continuada para todos os servidores que atuam na área de saúde indígena 

(Brasil. FUNASA 2000). 

A estratégia de educação permanente para fortalecimento da capacidade de 

gestão deve estar pautada por um conjunto claro de resultados desejados pela 

organização no sentido de otimizar sua atuação como única instituição responsável 

pela atenção à saúde indígena, começando por priorizar o treinamento em serviço de 

modo que os cursos, treinamentos e capacitações oferecidas devam compor um 

conjunto de atividades de qualificação profissional inerente à organização e execução 

dos serviços, como qualificação da atenção (Modelo de Atenção) e também como 

ferramenta da gestão. 

Cursos de Especialização em Saúde Indígena devem ser ofertados para gestores 

e técnicos, realizados por meio de convênio ou parceria entre a ORSI e Universidades 

proponentes dos cursos, sob encomenda do gestor nacional, na modalidade à distância 

(com poucos momentos presenciais), tutores das universidades em integração com as 

coordenações técnicas ou chefes imediatos dos profissionais-estudantes, com 
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apresentação de trabalho de conclusão do curso (TCC) relacionado diretamente ao 

serviço realizado pelo profissional no DSEI devem contribuir para a qualificação e o 

fortalecimento da cultura de desempenho recomendada. 

A intervenção do especialista não pode alcançar sua eficácia plena se não tiver 

uma boa noção do modo de andar a vida do paciente, inclusive seu vínculo com outra 

equipe ou profissional, seu grau de autonomia e a interpretação que faz de sua doença. 

Simples como idéia, muito difícil de implementar na prática. (Cecílio. 2001) 

A capacitação em aspectos de antropologia do corpo ou da saúde2 para 

profissionais de saúde da atenção básica e a sensibilização de profissionais da rede 

secundária e terciária lotados nas unidades de referência do SUS, responsáveis pelo 

atendimento diferenciado aos indígenas encaminhados pelas EMSI dos DSEI, deve 

contribuir para assegurar respeito e liberdade às práticas tradicionais em saúde, seja 

nas aldeias, nas CASAI ou nas unidades de referência do SUS.   

 

Setores que realizam atividades de qualificação de RH 

As coordenações do DESAI e outros departamentos da FUNASA realizam 

atividades de qualificação de recursos humanos, o que se configura contraproducente e 

contraditório com a racionalidade que as atividades de capacitação devem apresentar 

em contribuição ao desenvolvimento institucional e profissional (ver a seção “Análise 

de Gestão” do texto revisado do Diagnóstico Situacional). 

Recomenda-se a integração das diversas iniciativas de modo que haja uma só 

coordenação no âmbito da ORSI responsável por: capacitação pedagógica, capacitação 

técnica, fluxo de informações e avaliação do impacto de capacitação. 

• Capacitação Pedagógica – organização, acompanhamento e controle 

de resultados, estratégia de avaliação dos participantes em serviço (como 

instrutores supervisores, na dispersão). Ampliação e qualificação do quadro 

de instrutores das capacitações pedagógicas. 

                                                               

2 A antropologia do Corpo ou da saúde, também chamada de Antropologia Médica é definida como um campo de 
estudo que se preocupa com as pessoas, em diferentes culturas e grupos sociais, explicam as causas relacionadas 
com a saúde e a doença, as crenças sobre tipos de tratamentos e a quem recorrem quando doentes, é também o 
estudo das crenças e práticas relativas ao corpo, tanto nos estados de saúde como de doença, segundo Jacqueline 
Ferreira (1993:51). 
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• Capacitação técnica – de acordo com as necessidades das diferentes 

áreas tendo em vista os programas e estratégias de atenção à saúde. 

• Sistema de informação (fluxo) – necessidade de elaboração do 

módulo de RH, com cadastramento sistemático de todo pessoal ao ingressar 

na saúde indígena. 

• Impacto das capacitações realizadas – estruturar estratégias de 

supervisão e avaliação das atividades de qualificação de RH apurando o 

impacto no serviço e na saúde da população assistida. 

 

Importância da Capacitação Pedagógica 

Os profissionais, quando submetidos à capacitação pedagógica – que os prepara 

para atuarem como orientadores, facilitadores, instrutores e supervisores dos AIS no 

processo de formação em saúde (nível de formação inicial) – devem ser avaliados 

quanto à competência adquirida que os habilite como instrutores conscientes e 

orientadores dos AIS, ministrando momentos teóricos com os agentes, assim como, 

acompanhando, avaliando e supervisionando os AIS na prática do serviço integrado ao 

ensino e ao dia-a-dia da comunidade indígena (Anexo III). 

 

Capacitação de gestores distritais 

Tendo em vista a implantação de uma cultura de desempenho, a educação 

permanente deve começar pela capacitação de gestores distritais, de modo que ao 

assumirem sua nova condição de autonomia relativa sejam capacitados, ao mesmo 

tempo em que se desincumbam de suas novas atribuições. Inclusive, pode-se 

desenvolver, com a colaboração de uma ou mais instituições de ensino e pesquisa, um 

processo específico de formação e certificação em Gestão Distrital para a Saúde 

Indígena3.  

No entanto, o processo de formação dos gestores distritais não deve se limitar 

aos cursos formais. Deve incluir estratégias de educação permanente tais como action 

learning (aprendizado em ação, como na abordagem desenvolvida por Revans – ver 
                                                               

3 A Especialista Internacional do Componente Gestão identificou alguns recursos internacionais que já foram 
adaptados para países de renda média como o Brasil – a exemplo do Certificado e Diploma do UK Institute of 
Healthcare Management, adaptado para utilização em Hong Kong e África do Sul, entre outros países.  
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Bibliografia) e mentoring (acompanhamento por profissionais mais experientes). Estas 

estratégias, por sua vez, exigem que os quadros do nível central (e/ou chefes de DSEI 

mais experientes) sejam preparados para exercerem a função de mentores para 

colegas no nível distrital. 

Deve-se partir da elaboração de uma “Matriz de Competências de Gestor 

Distrital” capaz de resumir os conhecimentos, habilidades e atitudes e 

comportamentos necessários para o bom desempenho da nova função. Esta matriz 

deve também ser utilizada para orientar a elaboração do perfil desejado para a seleção 

de gestores distritais, tornando mais transparente os processos de seleção e 

permitindo o envolvimento do Controle Social e de outros atores nestes processos, 

com foco no perfil que o candidato a gestor deve demonstrar para corresponder às 

necessidades de gestão do DSEI.  

Na tabela a seguir apresentamos um exemplo genérico de matriz de 

competências para gestores, que pode ser adaptada para uso nos processos de seleção 

e nos planos de desenvolvimento profissional para gestores distritais.  
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Matriz de Competências do Gestor Distrital 

Funções de Gestão Conhecimentos Habilidades Atitudes e Comportamentos 

Planejamento anual 

 
Conhecimento dos sistemas de 
planejamento e da documentação 
necessária 

Capacidade para interpretar dados 
epidemiológicos e demográficos 

Capacidade para prever fluxos de carga 
de trabalho e mudanças nas tendências 
de demanda e oferta de serviços 

Trabalha de maneira organizada para 
cumprir os prazos acordados 

Consegue trabalhar com raciocínio 
conceitual-abstrato 

Identificar custos e realizar a 
gestão orçamentária e 
financeira de acordo com 
práticas de boa governança 

Conhecimento das metodologias de 
apropriação de custos 

Habilidades de previsão de fluxos 
financeiros 
Habilidades de elaboração de 
orçamentos 
Habilidades de acompanhamento da 
execução orçamentária 
Habilidades de realização de conciliação 
bancária 
Habilidades de gerenciamento de fluxos 
de caixa 

Trabalha com cuidado para assegurar a 
fidedignidade dos dados e definir um 
nível adequado de detalhamento 

Conduzir processos de 
pactuação e negociar Acordos 
de Gestão 

Conhecimento das modalidades de 
pactuação e dos instrumentos jurídicos 
para balizar os Acordos 

Habilidades para elaborar documentos e 
compreender instrumentos jurídicos 
Habilidades de negociação 

Mantém clareza com relação aos 
objetivos 
Tem postura de facilitador e 
comportamento democrático em 
negociações complexas com múltiplos 
atores 
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Funções de Gestão Conhecimentos Habilidades Atitudes e Comportamentos 

Realizar a gestão de RH de 
acordo com práticas de boa 
governança 

Conhecimento da legislação trabalhista e 
das normas relevantes (sobre condições 
de trabalho, etc.) 
Conhecimento de boas práticas de RH 

Conhecimento do mercado de trabalho 

Habilidades na supervisão de 
profissionais 
Habilidades em capacitação, 
acompanhamento e mentoring 

Tem comportamento ético e justo 

Realizar a gestão do 
desempenho das equipes 

Conhecimento de sistemas de gestão do 
desempenho 

Habilidades em estabelecer objetivos e 
metas individuais 
Habilidades em desenvolver sistemas de 
monitoramento e relatórios 
Habilidades em avaliação de 
desempenho 

Habilidades em elaborar planos de 
desenvolvimento profissional 

Tem comportamento justo 
Consegue se distanciar emocionalmente 

Demonstra sensibilidade intercultural e 
com relação às necessidades especiais, 
não demonstra comportamento racista / 
machista 

Realizar a gestão do patrimônio 
e da aquisição e 
armazenamento de bens e 
insumos 

Conhecimento dos sistemas de licitação, 
tomada de preços, etc. 
Conhecimento dos sistemas de 
gerenciamento de logística 

Conhecimento das necessidades técnicas 
de acondicionamento de medicamentos 
e de diversos tipos de material 
permanente e de consumo 

Habilidades em analisar a utilização dos 
materiais e prever a demanda 
Habilidades em gerenciar a demanda 

Demonstra ética e adesão aos princípios 
de boa governança 
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Funções de Gestão Conhecimentos Habilidades Atitudes e Comportamentos 

Realizar a gestão dos sistemas 
de informação 

Conhecimento das necessidades de 
dados dos sistemas de informação 
Conhecimento das definições técnicas 
de variáveis e indicadores 

Conhecimento das fontes de dados 
Conhecimento das limitações de 
disponibilidade de dados 

Habilidades na coleta, sistematização, 
análise e interpretação de dados 

Compromisso com a produção de dados 
confiáveis em tempo hábil 
Compromisso com a utilização dos 
dados nos processos de tomada de 
decisões 

Realizar a gestão de riscos 
(financeiros, políticos, pessoais, 
etc.) 

Conhecimento dos principais riscos que 
podem afetar usuários, profissionais, o 
público em geral e o patrimônio 

Habilidades na identificação e análise de 
riscos e no desenvolvimento de 
estratégias de mitigação 
Habilidades em promover a 
conscientização das equipes com relação 
aos riscos identificados 

Age de forma responsável e equilibrada 

Realizar a gestão da 
comunicação interna 

Conhecimento da teoria da 
comunicação e de meios e métodos 
adequados de comunicação 

Habilidades em coordenar reuniões 
produtivas 
Habilidades de facilitador 
Habilidades em consultar, ouvir e 
interpretar opiniões 
Habilidades de elaboração de relatórios 
Habilidades de comunicação oral efetiva 

Disposição para comunicação com uma 
ampla gama de atores, inclusive de 
culturas diferentes 
Auto-conhecimento, inclusive com 
relação às impressões que causa nos 
interlocutores 

Realizar a gestão da 
comunicação externa 

Conhecimento dos atores 
Conhecimento da mídia e de meios e 
métodos adequados de comunicação 

Habilidades em elaborar textos 
direcionados a diferentes públicos 
Habilidades na utilização de 
comunicação eletrônica (e-mail, páginas 
web, etc.) 

Disposição para comunicação com uma 
ampla gama de atores, inclusive de 
culturas diferentes 
Auto-conhecimento, inclusive com 
relação às impressões que causa nos 
interlocutores 

Fonte: Liz Ollier, Simple Competence Framework for District Level Managers, relatório de consultoria, Consórcio IDS-SSL-Cebrap, outubro de 2008 
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No caso da aplicação desta recomendação deve haver um inquérito entre 

ocupantes de cargos de chefia de unidades e de distritos com a finalidade precípua de 

estabelecer o perfil mais apropriado de competências para o exercício adequado da 

função gestora com autonomia dos distritos sanitários e do Subsistema de Saúde 

Indígena. 

 

Os Agentes Indígenas de Saúde e de Saneamento (AIS e AISAN) 

Os agentes de saúde são os profissionais mais presentes no cotidiano das 

populações indígenas, cuja atuação é tanto mais eficiente, quanto melhor preparados 

eles sejam para a missão de realizar a atenção à saúde da população na perspectiva do 

modelo de atenção proposto pela consultoria. A vigilância à saúde exige mais que a 

solicitude do serviço de saúde para com os que demandam atenção, exige a atitude de 

observação com a responsabilidade de se antecipar às evidências de domínio comum. 

O curso de formação inicial para agentes indígenas de saúde está baseado na 

formação em serviço, ou seja, está intimamente e intrinsecamente ligado ao serviço 

realizado pelas EMSI nas aldeias indígenas. A organização deste serviço assim como a 

estruturação do processo e do espaço de trabalho deve proporcionar um ambiente 

formador que favoreça a aprendizagem e o desempenho dos alunos (AIS). Se não 

existir um serviço organizado não haverá formação em serviço satisfatória. Contudo, a 

valorização do processo de formação dos Agentes indígenas de saúde em toda sua 

dimensão é vista nesse modelo de gestão como uma das principais estratégias para 

organização do serviço nos DSEI, uma vez que cada agente se encontra envolvido em 

atividades relativas a todos os programas da atenção e também por se relacionar com 

todos os demais membros da EMSI da qual também faz parte sendo, ao mesmo tempo, 

um membro e conhecedor da comunidade indígena assistida. Como estratégia da 

gestão considerando a atenção em saúde, todo o serviço nas aldeias deve fazer parte 

da formação dos agentes e neste sentido deve convergir para a construção de 

competências e do perfil dos AIS como promotores da saúde cumprindo com a 

necessidade e a lógica da vigilância em saúde conforme já descrito no modelo de 

atenção desta consultoria. 

O perfil de AIS e de AISAN, tendo em vista a sua contratação, assim como a 

necessidade da participação da comunidade na escolha dos agentes é legítima e está 

clara na diretrizes do processo de formação inicial para agentes indignas de saúde 
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(FUNASA/MS). Entretanto, se faz necessário fornecer maiores informações 

orientadoras organizadas como manuais ou complementos das diretrizes, de forma 

que auxilie os gestores locais na realização de um processo seletivo que contemple os 

passos mínimos necessários como: divulgação/“edital”  (esclarecimento da comunidade 

sobre a necessidade, perfil, atribuições, remuneração, demanda de trabalho do 

Agente); inscrição de candidatos; constituição de equipe composta por membros da 

comunidade ou do conselho local para realização da seleção por meio de critérios bem 

definidos considerando questões técnicas, aptidões, interesses da comunidade e do 

serviço. Estes procedimentos deverão amenizar as situações que se agravam em torno 

dos AIS em relação ao seu baixo desempenho por falta de perfil, indicação por 

interesses pessoais, excesso de agentes em relação à demanda real do DSEI, assim 

como na dificuldade atual quando há necessidade de desligamento do agente. 

A valorização do Agente Indígena de Saúde (AIS) como elo fundamental do 

serviço na inter-relação com a comunidade (ver Modelo de Atenção), contribui para 

garantir sua efetiva atuação no âmbito da vigilância em saúde, por meio de ações como 

facilidade de transporte/acesso entre moradia e locais de trabalho, como melhoria das 

condições de trabalho; assegurar equipamentos, instrumentos ou ferramentas de 

trabalho como balanças, termômetros, bicicleta, vestimenta, mochilas, etc. (nos caso 

onde houver necessidade); mas acima de tudo deve-se garantir sua formação completa 

com certificação no final do curso realizado, assim como sua inserção no serviço de 

atenção à saúde indígena. 

Esta estratégia de valorização significa fortalecer o processo de formação dos 

Agentes Indígenas de Saúde resgatando todo o caminho percorrido até o momento, 

em cada DSEI, promovendo a imediata regulamentação da profissão ou categoria 

profissional, respeitando suas especificidades, tanto quanto superando a precariedade 

do vínculo empregatício. 

Assim, deve-se dar andamento às atividades da comissão instituída na oficina 

“Formação e Inserção Profissional dos Agentes Indígenas de Saúde - AIS e Agentes 

Indígenas de Saneamento – AISAN” (maio/2008, COPAS/DESAI). Para tal cabe 

organizar em cada DSEI, as informações pessoais dos agentes de saúde e as 

informações relativas aos treinamentos ou módulos do curso de formação de cada um 

tendo em vista a sua matrícula nas Escolas Técnicas do SUS conveniadas com a 

FUNASA, em articulação com o MEC, no âmbito do Programa de Integração da 
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Educação Escolar Integrada à Educação Profissional Indígena (Brasil. MEC 2007), e 

também com as Secretarias Municipais e/ou Estaduais de Educação. 

Recomenda-se ainda manter e assegurar a estrutura e metodologia do curso de 

formação de agentes de saúde, aperfeiçoando sua estrutura modular com enfoque para 

a saúde ao mesmo tempo que trate das doenças, além de buscar reduzir 

progressivamente as subdivisões da categoria agentes de saúde, agente indígena de 

saúde, agente indígena de saneamento, agente indígena de microscopia, agente indígena 

de saúde ambiental e outras. 

Em cada DSEI deve ser designado pelo menos um responsável por organizar os 

processos de capacitação técnica, em gestão, em sistema de informação e outras, além 

de organizar e trocar informações com o nível central, articular com instâncias locais 

como Escola Técnica / ETSUS, Centro Formador e secretarias de educação, tendo em 

vista integrar educação profissional e ensino formal, assegurando a escolaridade dos 

AIS e AISAN por meio da relação ensino – serviço – comunidade. 

 

Escolaridade e formação de AIS/AISAN 

A escolarização tem sido uma demanda constantemente apresentada nas 

reuniões de avaliação do processo de formação nos DSEI e sua falta apontada como 

um grande empecilho para o sucesso do curso e o bom desempenho das atividades 

pelos Agentes. O nível de escolaridade dos agentes não foi destacado, em princípio, 

como um problema, já que se tratava de formação em nível inicial, sem exigência de 

escolaridade, em conformidade com a legislação que garante o acesso universal ao 

ensino profissionalizante. Entretanto, dada a realidade crítica de saúde indígena e o 

campo de atuação do agente, o curso de formação exige um grau de escolaridade 

maior, pois é grande a necessidade da leitura, da escrita, da interpretação e da 

matemática (Brasil. MEC 2007). 

 

Valorização do pessoal de nível médio 

O pessoal de nível médio, em especial os Técnicos em Enfermagem e Auxiliares 

de Enfermagem, significam uma grande força de trabalho na atenção à saúde nos DSEI. 

Em geral, forma um grupo de trabalhadores que mais se relaciona com os indígenas, 

assim como com os AIS e demais membros da EMSI da qual faz parte. Em todas as 
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aldeias, são os técnicos e auxiliares quem se encontram mais presentes depois dos AIS, 

por serem os que na maioria das vezes permanecem em área quando os demais 

membros da EMSI são itinerantes. Muitas demandas dos profissionais de nível superior 

contam com atribuições do pessoal de nível médio.  

Ao longo da implementação da PNASPI, embora a preparação de todo pessoal 

para atuar em contexto intercultural conste em suas diretrizes, se verifica que o foco 

das capacitações, principalmente as antropológicas e/ou as relativas ao processo de 

formação dos AIS, se concentra no nível superior. 

Desta forma, se recomenda o fortalecimento do pessoal de nível médio em 

relação à sua preparação para atuar em contexto intercultural, assim como para 

contribuírem no processo de formação dos AIS, principalmente na etapa da dispersão 

realizada no cotidiano do serviço nas aldeias e, essencialmente, na regularização dos 

vínculos empregatícios aos quais estão submetidos. 

 

Concursos ou processos seletivos adequados 

Os concursos públicos ou processos seletivos devem considerar um perfil 

mínimo para inserção nos serviços em áreas indígenas assim como se deve estabelecer 

estratégias de construção dos perfis profissionais necessários para a atuação específica. 
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Eixo IV Planejamento e Pactuação Inter-gestores 

 

 

Planejamento Estratégico - uma ferramenta pouco usada 

O fosso que existe entre o deixar-se levar ao sabor do acaso e o determinar 

aonde se queira chegar pode ser vencido pelo planejamento. O planejamento serve 

exatamente para isto: determinar aonde se quer chegar ou para onde queremos nos 

conduzir e assim tomarmos as decisões pertinentes que nos levarão ao ponto 

desejado. 

Planejar consiste em perguntar e responder: o quê, por que, como, quando, 

com quem e com o quê? 

Planejar não é fazer uma mera declaração de intenções, mas a iniciativa de 

planejar pode promover o desenvolvimento institucional, desde que seja uma atitude 

permanente da organização e do administrador e de todos os seus colaboradores, 

cujas ações constituem a maior riqueza do planejamento. O planejamento, portanto, 

não deve ser confundido com um simples plano. 

O planejamento tradicional se caracteriza por ser fechado e determinista, 

buscando sempre predições certas com objetividade em diagnósticos e previsões 

únicas, dotado de certezas e instrumentalizado por cálculos técnicos para enfim 

formular planos setoriais. Os sujeitos envolvidos no modelo tradicional de 

planejamento são considerados meros agentes do que seja determinado, devendo ser 

submetidos a procedimentos de controle indicados pela teoria de sistemas.  

 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) 

Pelo contrário, segundo Carlos Matus, o Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) é aberto e não determinista, faz predições incertas ou tentativas, 

dependendo de apreciações situacionais sendo, portanto, subjetivo. Por isso, o 

planejamento estratégico estabelece vários cenários nos quais aposta, elabora planos 

por problemas, sendo permeado de incertezas e surpresas até mesmo, o que busca 

apreender e compensar por meio de cálculos tecno - políticos, onde os sujeitos são 
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atores não isentos, protagonistas do processo, como na teoria dos jogos. (ANEXO 

IV) 

 

O Método Altadir de Planejamento Participativo (MAPP) 

Este método fundamenta-se nos mesmos princípios do PES e, pelas suas 

características operativas, constitui-se no método de eleição para planejamento no 

nível local, particularmente naqueles altamente descentralizados. É simples e criativo, 

elaborado com o objetivo de viabilizar a planificação a partir de uma base popular. 

Favorece o comprometimento da comunidade e de suas lideranças com a análise e 

enfrentamento de seus problemas em contraposição à atitude de geradores de 

demandas e de soluções. Deve ser encarado como um método limitado à natureza e 

complexidade dos problemas. 

Dessa forma, aplica-se à solução daqueles problemas limitados ao espaço mais 

restrito do nível local, assim como daqueles que não se constituam numa rede de 

relações muito complexas. É, portanto, um método bastante coerente com os 

princípios do SUS e recomendado como instrumento para a elaboração do 

planejamento de unidades básicas de saúde. 

O processo de planejamento deve ser desenvolvido em oficinas de trabalho, 

reunindo os funcionários de cada unidade, membros da comunidade, lideranças e 

monitores das instituições gestoras da saúde. As oficinas constituem-se em fóruns 

pedagógicos de trabalho cujos objetivos são favorecer a construção coletiva a partir da 

apreensão de conceitos e técnicas frente à própria realidade local. 

A proposta é que os membros da equipe de trabalho sejam atores ativos no 

processo de elaboração do planejamento. Cada oficina deve ter como objetivo a 

elaboração de um produto e ao seu término algumas tarefas serão definidas para as 

oficinas seguintes. Assim, o método se desenvolve passo a passo: Seleção, descrição e 

explicação do problema; Desenho da situação objetivo; Seleção dos nós críticos; 

Desenho das operações e demandas; Definição das responsabilidades pelas operações; 

Definição dos responsáveis pelas demandas; Avaliação e cálculo dos recursos 

necessários – orçamento; Identificação dos atores sociais relevantes e sua motivação; 

Identificação dos recursos críticos para desenvolver as operações; Identificação dos 
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atores que controlam os recursos; Seleção de trajetórias; Análise de vulnerabilidade; 

Desenho do sistema de prestação de contas. 

Anexamos um texto sobe o Método Altadir, apresentado de maneira bastante 

detalhada, de modo que seja fácil utilizá-lo na prática pelos funcionários e pelas 

comunidades dos sistemas locais de saúde ou de cada distrito sanitário especial 

indígena. (ANEXO V) 

 

Estimativa Rápida Participativa (ERP) 

A Estimativa Rápida Participativa (ERP) é um método que apóia o planejamento 

participativo no sentido de contribuir para a identificação das necessidades de saúde de 

grupos distintos, inclusive daqueles menos favorecidos, a partir da própria população, 

em conjunto com os administradores de saúde.  

Esse método de análise reúne algumas vantagens: simplicidade; baixo custo; 

rapidez; informações específicas de populações definidas.  

 A ERP apóia-se em três princípios: coletar dados pertinentes e necessários; 

coletar informações que reflitam as condições locais e as situações específicas; 

envolver a comunidade na definição de seus próprios problemas e na busca de 

soluções.  

 A ERP possibilita, portanto, conciliar o conhecimento teórico com o saber 

prático, de modo a facilitar ao tomador de decisão desenvolver o planejamento local 

em conjunto com a própria comunidade que recebe e avalia o serviço. (ANEXO VI) 

 

Planejamento Municipal em Saúde (PMS) 

Carmem Teixeira propõe que os municípios - os distritos sanitários especiais 

indígenas estão inseridos ou englobam dois ou mais municípios - adotem a Vigilância à 

Saúde como estratégia de planejamento e operação dos sistemas locais de saúde, 

diferente da clássica atitude de compor a promoção da saúde com a vigilância 

epidemiológica, a vigilância sanitária e a assistência médica individual. (TEIXEIRA, 

2001) 
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A vigilância à saúde deve ser desenvolvida a partir de problemas concretos, em 

territórios determinados e numa perspectiva inter setorial, como propõe o Modelo de 

Atenção à Saúde Indígena. 

Um problema de saúde é a representação social de necessidades de saúde 

derivadas de condições de vida e formuladas por um determinado ator social a partir 

da percepção da discrepância entre a realidade vivida e a desejada ou idealizada, 

podendo ser qualquer acontecimento considerado fora dos padrões de normalidade 

para quem está analisando uma determinada situação. O que é um problema para uma 

pessoa pode não ser para outra. 

 

Origens e Contradições do Planejamento na Saúde Indígena  

O Planejamento em Saúde Indígena foi adotado frente à necessidade de 

identificar e priorizar problemas, tendo em vista o equacionamento racional de 

situações persistentes e/ou emergentes de Saúde Indígena sob nova responsabilidade, 

quando da transferência da Fundação Nacional do Índio / FUNAI para a Fundação 

Nacional de Saúde / FUNASA, conforme o Decreto 3156 de 27 de agosto de 

1999, que dispõe sobre as condições para a prestação de assistência a saúde dos 

povos indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, antecipando-se em menos de 

30 dias à Lei no 9.836 de 23 de setembro de 1999., que estabeleceu o Subsistema de 

Saúde Indígena. 

Assim o instrumento usado para o planejamento das ações de saúde se 

caracterizou por uma compilação de informações importantes, porém, muitas vezes 

sub ou superestimadas pela atuação sanitária nos diversos contextos interculturais que 

se descortinaram à medida que se instalavam os distritos sanitários.  

Estes distritos sanitários, trazidos da experiência de regionalização 

administrativa dos sistemas de governo, tiveram que ser adaptados em respeito às 

tradições de domínio e uso do território de cada etnia originária, não se configurando, 

portanto, a homogeneidade dos territórios e das populações residentes sob sua 

responsabilidade como na tradição sanitária nacional.  Daí sua denominação como 

especiais, responsáveis por populações étnica e culturalmente distintas, constituindo 

territórios às vezes tão vastos quanto duas ou mais unidades federadas estaduais ou 

municipais, em geral ocupados de forma bastante dispersa pela população alvo. 
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Excepcionalmente deu-se o contrário, configurando-se territórios reduzidos a menor 

que as unidades federadas, em alguns casos muito exíguos para populações muito 

concentradas e de diferentes identidades culturais.  

A regionalização pretendida cumpriu desde então seu objetivo principal, 

baseada no paradigma da racionalidade e da responsabilidade sanitária com vistas à 

inclusão geral e irrestrita de todas as pessoas de cada uma das mais de duzentas etnias, 

mas não poderia lograr a plenitude da atenção sanitária integral de todos e de cada um 

dos povos indígenas, apesar das boas intenções. Os esforços envidados não foram em 

vão, haja vista a aproximação e a modificação favorável da realidade de saúde indígena, 

mas agora será preciso planejar tendo em conta a conquista pelos distritos sanitários 

especiais indígenas da autonomia de gestão. 

O desafio de um Plano Nacional de Saúde Indígena foi de compatibilizar 

necessidades e recursos no âmbito da FUNASA, perante as vicissitudes e as 

contingências da atenção a populações distintas que adoeciam e morriam como ainda 

adoecem e morrem de males evitáveis mais ou menos comuns a todas, mas de 

dimensões culturais singulares e distintas entre si.  

Um plano distrital de saúde é sempre parte de um planejamento geral na 

medida em que se refere a um Distrito de Saúde, sendo este compreendido como 

fração territorial de um todo nacional, estadual ou municipal; no caso, um Distrito 

Especial de Saúde Indígena, como parte integrante do Subsistema de Saúde Indígena, do 

Sistema Único de Saúde. 

Cada Distrito Especial de Saúde Indígena deve ter o seu Planejamento Distrital 

e o respectivo Plano Distrital de Saúde, como componente do Planejamento e do 

Plano Nacional de Saúde Indígena, que é parte do Planejamento e do Plano Nacional 

de Saúde. Estes por sua vez se desdobram em diversos planejamentos e planos 

distritais, trinta e quatro, no caso do Subsistema de Saúde Indígena, cujo objetivo 

principal é a operacionalização das Políticas Distritais de Saúde que compõem a Política 

Nacional de Saúde Indígena integrante das políticas municipais, estaduais e nacional de 

saúde. 

Um plano distrital espelha uma política geral e particular ao mesmo tempo, sem 

perder de vista a atenção multiprofissional, individual e coletiva, não sendo 

simplesmente a soma de planos subdistritais, de áreas, locais ou micro áreas, nem 

tampouco a justaposição de informações e metas desejáveis.  
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Para que seja verdadeiramente um instrumento de trabalho cotidiano, um plano 

distrital tem que ser o resultado de uma discussão bem conduzida, que seja capaz de 

alcançar a melhor compreensão da realidade e as estratégias e as táticas mais 

adequadas à atuação das equipes de saúde. A coleta de informações cumpria apenas 

uma primeira aproximação, que deveria ser superada pela incorporação dos dados 

pelos membros das equipes que iriam operacionalizar os planos no seu cotidiano de 

trabalho, desde cada domicílio, cada micro-área, cada aldeia, cada povoado, vila ou 

cidade que fosse habitada pela população a ser atendida.  

Assim, Nicanor Pinto e Paulo Morais se referem no Diagnóstico Inicial da 

Consultoria sobre os processos de planejamento, no item 2.3.4:  

“Como todo órgão público brasileiro a FUNASA-MS deve fazer seu planejamento 

interno, como peça para subsidiar o seu orçamento, bem como os Planos 

Plurianuais de governo. Outra participação sistemática deve se dar na elaboração 

do Plano Nacional de Saúde. Dessa forma, tanto a FUNASA, quanto sua 

instância funcional mais descentralizada – os DSEI – incorporam a rotina de 

planejar ações e prioridades. Além desses, o DESAI instituiu os Planos Distritais 

de Saúde (PDS) em analogia aos planos municipais de saúde do SUS”.  

E seguem considerando a potência dos planos distritais de saúde como 

instrumentos de gestão: 

“Nesse sentido, além das prioridades incorpora (cada PDS) a dimensão dos 

recursos necessários para viabilizar essas prioridades; e são utilizados também 

como instrumento de referência e base para o orçamento das necessidades 

dos DSEI. Dessa forma, esses PDS têm potência para ser importantes 

instrumentos de gestão, mas parece que a estrutura e as práticas institucionais 

vêm contribuindo para fragilizar essa ferramenta. Embora esse instrumento 

continue a ser elaborado rotineira e periodicamente, existe uma avaliação crítica 

quanto à sua qualidade e, conseqüentemente, de sua potência, tanto por parte 

de técnicos da sede (Brasília), quanto por parte de técnicos de alguns DSEI. Essa 

avaliação foi expressa em diversas situações como: reuniões mensais do GT de 

acompanhamento desta consultoria; e na ‘Reunião de Planejamento das 

Ações na Saúde Indígena’, organizada pelo DESAI/FUNASA e realizada 

em Brasília (DF), de 4 a 7/8/2007”. 
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Então, discutindo o Plano Distrital 2008-2010, foram identificados dificuldades e 

incômodos: 

• fragilidade das equipes técnicas dos DSEI; 

• necessidades ou prioridades expressas na forma de atividades propostas pelos DSEI 

com custos superiores ao orçamento disponível [qual o problema? as 

necessidades?; os cortes/’tetos’ orçamentários?]; 

•  não incorporação pelos DSEI dos indicadores propostos pelo DESAI [inadequação 

do instrumento?; incapacidade técnica?]; 

• preenchimento incompleto dos Quadros/Roteiro [inadequação do 

instrumento?; incapacidade técnica?]; 

• número elevado de atividades de capacitação [incapacidade técnica do 

pessoal?; desconhecimento da especificidade da área? alta 

incorporação de  ‘novatos’ – alta rotatividade de pessoal?]; 

• construção do Plano de forma burocratizada [isolada (por um técnico) ou 

fragmentada (cada técnico fica responsável por uma parte e, ao 

final, juntam-se as partes)]. 

• uso desvirtuado do Plano [plano é só instrumento técnico?; plano não 

pode  ser instrumento de avaliação/controle ou reivindicação?]. 

É importante ressaltar que os planos distritais de saúde Indígena deveriam ser 

apropriados de forma mais ampla pelos DSEI, uma vez institucionalizados como 

instrumentos de gestão e pactuação com outros atores: Conselho Distrital de Saúde 

Indígena; secretarias estaduais de saúde; secretarias municipais de saúde; e outros 

órgãos públicos ou privados, como as entidades não governamentais direta ou 

indiretamente envolvidas na prestação de serviços de saúde para a população indígena. 

 

Planejamento Distrital e o Modelo de Atenção à Saúde Indígena 

O Diagnóstico Inicial, ao abordar o Modelo de Atenção se reporta aos planos 

distritais de saúde: 

“Os planos distritais de saúde, como produto de um processo de planejamento 

ascendente e participativo, são documentos que poderiam oferecer uma 



 58 

descrição sobre a situação de saúde e das necessidades da população, servir de 

ferramenta de gestão, incluindo a pactuação inter gestores, favorecer o controle 

social e orientar a organização, monitoramento e avaliação das ações de atenção 

básica. 

Entretanto, o exame dos Planos Distritais de Saúde mostra algumas dificuldades 

para descrever a situação de saúde. Segundo apresentação da COOPE na 

Reunião de Planejamento das Ações na Saúde Indígena, a análise dos planos 

(2008 – 2010) mostra que há falhas e lacunas no preenchimento dos quadros, 

não são utilizados os indicadores de saúde preconizados pelo DESAI para 

caracterização da situação e estabelecimento de metas, dificultando a 

consolidação nacional. A mesma análise constata que há incompatibilidade entre 

metas e atividades planejadas e que estas extrapolam o Teto Orçamentário do 

Distrito. São apontados como possíveis motivos destas fragilidades dos Planos 

Distritais, a inadequação do instrumento; o processo de construção do plano de 

forma segmentada e isolada; demora na definição do orçamento; “orientações 

desencontradas” ou da “utilização do instrumento como fonte de reivindicação e 

não de planejamento” e sugere a revisão do processo de planejamento”. 

 

Planejamento Distrital e o Modelo de Organização do Subsistema de 

Saúde Indígena 

À Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação de Saúde Indígena / 

CGPAS/DESAI, cabe coordenar o processo de planejamento interno do 

Departamento de Saúde Indígena, mas há também necessidade de planejamento 

externo conforme registrado no Diagnóstico Inicial sobre a organização do Subsistema 

de Saúde Indígena: 

“As formas de organização do trabalho dentro dos DSEIs e Polos-Base, a 

dinâmica de referência e contra-referência e o grau de articulação com os 

gestores municipais e estaduais variam consideravelmente entre os distritos. Uma 

visão mais detalhada dessas diferenças poderá ser encontrada na discussão do 

modelo de atenção (....) O desempenho adequado do subsistema envolve para 

além das instâncias internas ao Ministério da Saúde a outros entes estatais. Cabe 

destacar nesse sentido a importância das Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde (...)” 
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Ainda, de acordo com a Portaria nº 70/MS, de 20 de janeiro de 2004, cabia às 

coordenações regionais CORE / FUNASA: 

(I) o planejamento em conjunto com os Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI) – órgãos então subordinados administrativamente àquelas coordenações, 

tanto das ações integrais de saúde indígena; da articulação junto à Comissão 

Intergestora Bipartite (CIB) do fluxo de referência de pacientes do distrito 

sanitário aos serviços de média e alta complexidade do SUS como da execução 

da atividades administrativas relativas às ações de saúde indígena, nos termos 

fixados pela Presidência da FUNASA;  

(II) a articulação do controle social promovendo junto aos Conselhos Estaduais de 

Saúde a criação de comissões técnicas de saúde indígena; a garantia das 

condições para a implantação e implementação dos 

Conselhos Distritais de Saúde Indígena; a homologação e posse dos membros dos 

Conselhos Locais de Saúde Indígena;  

(III) a articulação inter setorial no âmbito de cada unidade federada com os 

órgãos envolvidos com a política indígena e o desenvolvimento de ações visando 

interferir nos determinantes sociais do processo saúde - doença das coletividades. 

Antes de ser decretada a Autonomia dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas, em 18 de junho de 2009 (BRASIL Casa Civil 2009), cada um dos DSEI 

tinha por atribuições:  

(I) planejar, coordenar e executar as ações integrais de saúde na sua área de 

abrangência; executar o fluxo de referência e contra referência de pacientes no 

distrito sanitário a serviços de média e alta complexidade; articular as práticas de 

Saúde Indígena com a medicina tradicional, respeitando as características 

culturais indígenas; propor e executar programas e ações emergenciais, 

fundamentados em dados epidemiológicos;  

(II) alimentar os sistemas de informação da saúde indígena e consolidar as 

informações epidemiológicas e de saúde referentes à sua área de abrangência; 

(III) executar atividades administrativas relativas às ações de saúde indígena, nos 

termos fixados pela Presidência da FUNASA;  
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(IV) acompanhar e avaliar todas as ações de saúde desenvolvidas em sua área 

de abrangência com base em indicadores de saúde e de desempenho; avaliar e 

controlar a qualidade da assistência prestada em seu território de abrangência;  

(V) assegurar as condições para o controle social com a implantação e 

implementação dos Conselhos Locais e Distritais de Saúde indígena e 

(VI) promover as ações intersetoriais, executar em conjunto com o Setor de 

Engenharia e Saúde Pública o Saneamento e a Vigilância Ambiental; executar em 

conjunto com Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde as ações de 

educação em saúde. 

Doravante, caberá aos DSEI incorporar descentralização formulada pelo 

Decreto 6878, haja vista a exclusão das Coordenações Regionais como instancias 

intermediárias entre os Distritos Sanitários e a administração central da Saúde 

Indígena. 

O decreto atribui aos distritos, em seu artigo1º, a mesma condição de unidades 

descentralizadas daquelas coordenações. No artigo 2º define as competências dos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas: “coordenar, supervisionar e executar 

as atividades do Subsistema de Saúde Indígena do SUS criado pela Lei 

no 9.836, de 23 de setembro de 1999, nas suas respectivas áreas de 

atuação.” E no artigo 3o  atribui ao Ministério da Saúde, juntamente com a Fundação 

Nacional de Saúde, adotar providências no sentido de que as funções das unidades 

gestoras se encontrem em plena capacidade operacional até 31 de dezembro de 2010, 

indicando em seu § único que as Coordenações Regionais darão suporte 

administrativo aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas até que estes tenham 

unidades próprias instaladas.  

  

Planejamento e os Planos Distritais de Saúde Indígena  

A primeira estratégia, portanto, para que os planos distritais cheguem a ser 

sejam utilizados como instrumentos do dia-a-dia está no processo de sua elaboração, 

sendo fundamental a participação de toda a equipe do DSEI ou representantes - chefia, 

equipe administrativa e de logística, coordenação técnica e EMSI, conselheiros 

indígenas, secretarias municipais e estaduais de saúde.  
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A construção de planos distritais deve ser conjunta de forma que todos se 

sintam considerados nas decisões e se apropriem dos princípios que realmente devem 

orientar seu próprio trabalho e as ações a serem desenvolvidas no DSEI como um 

todo.  

As metas devem ser acordadas com base em indicadores claros e nas reais 

condições de modo a serem alcançadas pelo o DSEI. Metas a curto médio e longo 

prazo devem ser distribuídas proporcionalmente em anos, meses ou mesmo semanas, 

de forma que o andamento das atividades possa ser verificado sempre em tempo de 

pensar soluções e agir proativamente. A importância do plano distrital deve ser dada 

principalmente pelo gestor, seja na cobrança sistemática de utilização do plano em 

reuniões ordinárias com a equipe para acompanhamento das ações, seja no fato do 

gestor se basear constantemente no plano distrital para justificar decisões ou 

orientações e comando de serviços. 

O planejamento do Subsistema de Saúde Indígena deve ser participativo e 

ascendente, com a consolidação por instância descentralizada conforme o Modelo de 

Organização proposto, desde a Micro-área, a Área, o Pólo-base, o Subdistrito e o 

Distrito até a Organização Nacional Responsável pela Saúde Indígena. Em cada nível 

deve estar assegurado o acompanhamento efetivo do conselho de saúde 

correspondente (ver Modelo de Organização). A sistematização praticada pela 

FUNASA deve servir como ponto de partida do processo a começar da administração 

nacional, até as unidades gestoras descentralizadas, as quais informarão o estágio de 

desenvolvimento do plano estabelecido para o triênio 2008-2010, estabelecendo com 

os respectivos conselhos de saúde indígena a discussão da pertinência dos objetivos 

propostos e do seu alcance, se satisfatório ou não, confirmando objetivos e metas ou 

estabelecendo novos objetivos e metas.  

A este esforço de planejamento ascendente da instituição deve corresponder a 

compatibilização de objetivos e metas com o Sistema Único de Saúde em suas 

instâncias de Programação Pactuada e Integrada e em sintonia com o estágio de 

desenvolvimento do Pacto pela Saúde, quando se estabelece o Termo de 

Compromisso de Gestão (Brasil MS 2009). O Ministério da Saúde definiu algumas 

áreas estratégicas, refletidas em políticas específicas para orientar o processo de 

programação, das quais interessa ao Subsistema de Saúde Indígena: a saúde nos ciclos 

de vida – criança, adolescente, mulher, idoso, adulto e saúde bucal – e as doenças 
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infecciosas, especialmente malária, hanseníase, tuberculose, hepatites virais, doenças 

sexualmente transmissíveis e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (DST/AIDS).   

Os planos distritais devem ser elaborados a partir da orientação e assessoria de 

técnicos da ORSI, de forma participativa, acompanhados por representantes do 

Conselho Distrital de Saúde Indígena, CONDISI, que deverá apreciar a aprovar o 

respectivo Plano Distrital. A elaboração do Plano Distrital deve considerar e conciliar 

tanto as condições reais de estrutura do DSEI e suas necessidades epidemiológicas 

como a disponibilidade de recursos de investimento e custeio para cada DSEI a ser 

negociada com a ORSI, bem como buscar sintonia e consonância com os planos 

municipais e estaduais de saúde.  

As referências anexadas sobre as acepções do planejamento estratégico seja na 

sua formulação original, o Planejamento Estratégico Situacional de Carlos Matus, seja 

na forma do Método Altadir de Planejamento Participativo ou até da Estimativa Rápida 

Participativa servirão de instrumento de trabalho eficaz para o aperfeiçoamento dos 

planos distritais a serem estabelecidos na perspectiva da Vigilância à Saúde já 

recomendada.  

O processo de planejamento deve considerar a possibilidade de adequações 

constantes e redefinição de metas, dentro do possível, com acomodações entre 

necessidades do DSEI e o teto de recursos disponíveis, sem abrir mão do 

imprescindível.  

O Plano Nacional de Saúde Indígena deverá fazer a composição dos planos 

distritais e suas relações com o SUS e outras instituições e ser apreciado pela instância 

nacional de controle social, tendo em vista a coerência com a realidade de saúde e as 

necessidades da população indígena e a Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas, PNASPI.  

A oportunidade de revisão do Plano Nacional de Saúde Indígena está posta 

com a reestruturação do Subsistema de Saúde Indígena. Na primeira reunião do 

colegiado de gestão deve contemplar a revisão dos planos vigentes e formular sua 

readequação para os próximos 2 anos, 2010 e 2011, passando a ser examinados nos 

fóruns semestrais do colegiado. Dessa maneira será possível retomar o processo de 

planejamento desde logo, antes que entre o exercício de 2010 e formular também o 

planejamento do último ano dos PPAs dos estados e da União vigentes até 2011, cujo 

acompanhamento semestral contribuirá decisivamente para as equipes de saúde 
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indígena delinearem o Plano Plurianual de 2012 a 2015, conforme a legislação 

orçamentária estabelece que seja feito pelos estados e pela União. A diferença entre o 

começo e o fim destes PPAs com os novos PPAs municipais, que deverão ir de 2010 a 

2013, pode ser atenuada com a programação bianual, a começar com o biênio 

2010/2011 acima sugerido. 

 

Indicadores para o aprimoramento do processo de planejamento e 

elaboração dos novos Planos Distritais de Saúde Indígena 

Por princípio a gestão de um subsistema qualquer deve guardar relação de 

coerência com o sistema a que pertence, sem negligenciar seus objetivos gerais, mas 

sem perder de vista sua especificidade.  

No caso da atenção à saúde indígena deve-se ter por referencial os indicadores 

de processo adotados para a população geral, da qual a população indígena é parte. 

Assim a saúde da criança de uma dada população indígena deve ser acompanhada pelos 

mesmos indicadores de saúde infantil da população regional, observando-se, porém, 

que os episódios de doença e morte em pequenos grupamentos humanos não sejam 

desprezados, subestimados ou superestimados. Devemos reduzir a mortalidade infantil 

sempre, em qualquer população, mas essa redução deve ser acompanhada em 

números absolutos, a cada grupamento humano, aldeia por aldeia, em se tratando da 

população indígena. 

Assim, em se tratando de morte infantil ou de morte de idosos, devemos 

adotar o numerador independente do denominador, ou seja, número de mortes 

simplesmente, como sinalização dos problemas de saúde de uma micro-área, ou de um 

subdistrito ou de um distrito inteiro. Crianças e idosos são as sentinelas das condições 

de saúde de qualquer grupo humano, pois eles são mais sensíveis e, portanto, mais 

vulneráveis, acusando com a perda da própria vida as alterações imediatas 

desfavoráveis à saúde. O coeficiente de mortalidade infantil deve ser calculado e 

monitorado distrito por distrito, mas a vigilância deve ser feita por número absoluto 

de mortes. 

Esse raciocínio sobre indicadores e números absolutos deve presidir a definição 

das variáveis de interesse na elaboração e acompanhamento dos planos distritais de 

saúde. As doenças infecciosas em geral devem ser objeto de vigilância permanente. As 



 64 

doenças evitáveis por vacina então, devem ser evitadas pela cobertura vacinal 

recomendada de no mínimo 80%. A alimentação em quantidade e qualidade adequadas 

e com regularidade, respeitando a cultura de cada povo, também deve ser monitorada 

sistematicamente. 

 

O princípio da necessidade 

 Este princípio da necessidade, independente da demanda ou da oferta, deve ser 

obedecido sempre em primeiro lugar. Não há como atender todas as verdadeiras 

necessidades, se não lhes for dada total prioridade em relação à lógica de produção e 

consumo de bens e serviços. 

O princípio da necessidade estabelece um novo rumo para a lógica de 

distribuição de bens e serviços de saúde na sociedade de consumo atual. No entanto, 

para que tal se verifique plenamente é imprescindível, em contrapartida ao princípio da 

necessidade, que se estabeleça o princípio da participação de cada um conforme a sua 

capacidade: de cada um conforme a sua capacidade, a cada um segundo 

a sua necessidade! (ANEXO VII) 

 

Monitoramento, financiamento e coordenação setorial 

Coerente com a proposta de modelo organizacional deve-se atribuir a função 

de monitoramento às equipes matriciais, que poderão atuar na forma de coordenações 

regionais por agregação de certo número de distritos para acompanhar e indicar a 

liberação periódica de recursos de custeio. Os assuntos devem ser tratados de forma 

multi-setorial, como acontecem na realidade, evitando-se ao máximo a especialização 

compartimentada e burocrática. 

 

Como garantir acesso dos usuários às ações e serviços? 

A ORSI pode auferir índices mais favoráveis de acesso, quanto melhor negociar 

os interesses da atenção continuada e permanente à saúde da população indígena. Isto, 

todavia, depende da adequação orçamentária e da regularidade de verbas para a 

cobertura das despesas de custeio e manutenção de meios e fins, de modo que não 

haja interrupção de serviços de atenção, de comunicação e de transporte, assim como 
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aos serviços de retaguarda não lhes faltem iguais condições e a demanda não se exceda 

à sua capacidade em quantidade e qualidade. Uma sistemática de ouvidoria em 

cooperação com a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, respaldada por 

assessoria antropológica na definição de formas específicas de diálogo com os usuários 

indígenas, poderia contribuir significativamente para a garantia de acesso destes aos 

serviços do Subsistema ou a outras unidades do Sistema Único de Saúde municipal, 

estadual ou federal (Brasil MS SGEP 2008). 

 

Pactuação com Municípios e Estados para articulação do SSI ao SUS 

A Portaria 2656, de 17 de outubro de 2007 dispõe sobre as responsabilidades 

na prestação da atenção à saúde e regulamenta os incentivos de Atenção Básica e de 

Atenção Especializada dirigida aos povos indígenas. Nesse sentido a portaria determina 

em seu artigo 1º que o planejamento, a coordenação e a execução das ações de 

atenção à saúde das comunidades indígenas dar-se-á por intermédio da Fundação 

Nacional de Saúde, com a efetiva participação do controle social indígena em estreita 

articulação com a Secretaria de Atenção à Saúde, SAS/MS, e complementarmente pelas 

secretarias estaduais e municipais de saúde em conformidade com as políticas e 

diretrizes definidas para atenção à saúde dos povos indígenas.   

Em se estabelecendo a nova Organização Responsável pela Saúde Indígena, com 

autonomia dos DSEI, os incentivos definidos para Atenção Básica e Atenção 

Especializada deverão compor o montante de recursos de financiamento das ações 

distritais, os quais serão destinados pelos DSEI conforme suas necessidades de 

retaguarda mediante as negociações que deverão estabelecer com os gestores 

municipais e estaduais. Desse modo, será necessária a revisão da Portaria 2656, com 

aproveitamento dos recursos que disponibiliza para transferências ao próprio gestor 

distrital ou a outros gestores por sua ordem. A despesa total com pagamento de 

Autorizações de Internação Hospitalar, AIH’s, e com procedimentos de alto custo 

para tratamento de indígenas também deve ser destinada ao financiamento do 

Subsistema de Saúde Indígena. O total de recursos per capita de vigilância à saúde e de 

controle de doenças, mais os subsídios ao desenvolvimento da gestão do trabalho e da 

educação na saúde e do fomento à gestão da saúde, também devem aportar à conta 

especial de Saúde Indígena do Fundo Nacional de Saúde. 
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A atenção à saúde da população indígena de um distrito não se realiza 

integralmente no limite do distrito e precisa ser complementada ou suplementada pela 

retaguarda laboratorial e assistencial do(s) município(s) em que se encontra ou no 

município de referência regional, inclusive em unidades especializadas estaduais ou 

federais no próprio Estado ou em outro Estado. Por essa razão será necessária a 

negociação nas comissões Inter-gestores bipartites, regionais ou estaduais e até 

mesmo na Comissão Inter-gestores Tripartite, quando os interesses da Organização 

Responsável pela Saúde Indígena serão apresentados pelo Ministério da Saúde. 

 

Regulamentação dos pactos interinstitucionais  

O processo de pactuação no âmbito do Sistema Único de Saúde deve ater-se 

ao que estabelece a Portaria 399 GM, de 22 de fevereiro de 2006, que aprova as 

diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde, quais sejam: o pacto pela vida, o pacto em 

defesa do SUS e o pacto de gestão.  

 

Supervisão do Subsistema de Saúde Indígena 

 A supervisão deve ser missão própria dos arranjos matriciais de 

acompanhamento dos distritos, mediante roteiro de supervisão desenvolvido entre as 

equipes nacionais e distritais (ver Modelo de Organização). 

 Cada equipe matricial de nível central deverá acompanhar um conjunto de 

distritos e suas equipes, de modo que se estabeleçam relações de cooperação e 

solidariedade no desenvolvimento dos planos distritais construídos em coletivamente.  

O acompanhamento dos programas, das ações e das atividades  estabelecidas nos 

planos distritais deve ser feita pela mesma equipe central. A supervisão, no entanto, 

recomenda-se que seja cruzada, isto é, que as equipes matriciais responsáveis por 

certo grupo de distritos poderão realizar visitas de supervisão a distritos 

acompanhados por outra equipe matricial. Desse modo todos estarão sendo 

supervisionados e, principalmente, estabelecendo conexões entre experiências diversas 

e estimuladoras de novas iniciativas mediante os olhares desacostumados. 
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Metas de gestão 

 As metas de gestão devem permitir a medida de alcance das finalidades da 

ORSI, ou seja, a atenção à saúde da população indígena. Devem ser escolhidas metas 

de fácil aferição e que de fato sejam evidências do bom andamento da gestão na 

perspectiva da finalidade institucional. Assim, propõe-se a eleição de três metas, sendo 

uma meta que demonstre a adequação das condições materiais de trabalho, das 

instalações, dos equipamentos, dos veículos e dos recursos de comunicação, uma meta 

que demonstre o desenvolvimento dos recursos humanos em quantidade e qualidade e 

uma meta que demonstre a cobertura da atenção dispensada à população indígena, 

submetendo-se a escolha destas metas aos usuários em seus respectivos conselhos de 

saúde. Essas três metas podem ser diferentes para cada unidade do distrito e 

eventualmente coincidirem, sendo a média do alcance das três metas o grau de 

desempenho médio de cada unidade, cuja soma e divisão pelo número de unidades 

resultará na média do distrito, ou seja, o grau de desempenho distrital. Os graus de 

desempenho distritais devem compor uma média nacional de desempenho dos 

distritos do Subsistema de Saúde Indígena. A ORSI em conjunto deverá ter metas de 

âmbito nacional que terão seu grau de desempenho aquilatado pelos membros do 

colegiado de gestão nacional e apreciado pela instância nacional de controle social.  

 

Avaliação da gestão e da gerência  

A avaliação da gestão e da gerência das ações do Subsistema de Saúde Indígena 

deve ser realizada pelos colegiados de gestão, como processo permanente e intrínseco 

aos serviços, mediante comparação de objetivos e metas estabelecidos de forma 

participativa, no âmbito de toda a Organização Responsável pela Saúde Indígena. 

Relatórios semestrais e anuais de gestão serão os instrumentos de apresentação dos 

resultados alcançados em cada distrito sanitário e na organização como um todo 

(Brasil. MS SGEP 2009). 
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Regulamentação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena: 

legislação vigente sobre procedimentos administrativos e financeiros 

 Os recursos financeiros da saúde indígena são procedentes do orçamento do 

Ministério da saúde, conforme dispõe a lei 9836, de 23 de setembro de 1999, que 

estabelece o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito do SUS. 

 O Decreto 3156, de 27 de agosto de 1999, que dispõe sobre as condições da 

assistência à saúde dos povos indígenas (Brasil. CC 1999), a Portaria 254 GM, de 31 

de janeiro de 2002, que aprova a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas (Brasil. MS 2002), a Portaria 399 GM, de 22 de fevereiro de 2006, que 

aprova as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde (Brasil. MS 2006), a 

Portaria 644 GM, de 27 de março de 2006, que institui o Fórum Permanente de 

Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (Brasil. MS 2006), a 

Portaria 648 GM, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica (Brasil MS 2006), a Portaria 204 GM, de 31 de janeiro de 2007, que regulamenta 

o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de 

saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e 

controle são os dispositivos legais que amparam os procedimentos administrativos 

para utilização dos recursos financeiros da saúde indígena, como Subsistema do 

Sistema Único de Saúde (Brasil. MS 2007). 

Na medida em que se adote o Modelo de Gestão com Autonomia dos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas e Responsabilidade Sanitária, 

haverá necessidade de estabelecer outros mecanismos regulares que permitam a 

descentralização de recursos para cada um dos DESI. Sugere-se uma Conta 

Especial do Fundo Nacional de Saúde, de modo que cada DSEI possa dispor 

de seus recursos por meio de expediente apropriado, pois só pode haver um fundo de 

saúde para cada ente federado. 
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Auditoria e prestação de contas 

A ORSI contará com uma instância de auditoria capaz de aferir contas 

conforme as diretrizes estabelecidas pelo Pacto de Gestão vigente entre os gestores 

do SUS, no que se refere aos objetivos e metas do Subsistema de Saúde Indígena. A 

ORSI deve por sua vez prestar contas aos órgãos de controle interno e externo 

conforme regra geral e apropriada à institucionalização que lhe for dada. 
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Considerações Finais 

 

 

À observação com olhar desacostumado, independente da conjuntura, pode-se 

perceber que a transposição das atividades e ações de saúde para a FUNASA dez anos 

atrás, não se deu da melhor forma para  atender uma população alvo com as 

características peculiares aos povos indígenas. A FUNASA dispunha de uma estrutura 

sem, todavia, a disponibilidade de profissionais em quantidade e qualidade para a 

prestação de serviços propriamente dita. Atender populações remotas, em áreas de 

fronteira e necessitadas de infra-estrutura de saneamento era missão da Fundação 

Serviço Especial de Saúde Pública, a lendária Fundação SESP, cujo espólio constituiu em 

grande parte a Fundação Nacional de Saúde criada em 1990. Essa memória, no 

entanto, não se reproduziu em escala por falta de novos quadros e, sobretudo, porque 

a descentralização do sistema de saúde para os estados e principalmente os municípios 

vem sendo efetivamente realizada desde então. 

Ao receber a nova função, sem deixar de cuidar de sua missão permanente, a 

FUNASA só teve acréscimo significativo na estruturação do Departamento de Saúde 

Indígena (DESAI) e dos distritos sanitários especiais para gestão e gerência, mas não 

para operação dos serviços de atenção à saúde indígena. Sendo assim, a FUNASA foi 

obrigada a atuar por contingência, com parcerias nem sempre adequadas às novas 

finalidades ou, nem sempre tratadas adequadamente, em qualquer uma das formas de 

relação, convênios ou contratos com os gestores ou prestadores de serviço para o 

Subsistema de Saúde Indígena (SSI). 

Na FUNASA as atividades de saneamento são precedentes, concorrentes e 

predominantes em relação ao Subsistema de Saúde Indígena, a começar da sua tradição 

operacional seguida do montante de recursos correspondentes a cada uma das suas 

responsabilidades institucionais, quando as verbas destinadas às ações de saneamento 

avultam desproporcionalmente o orçamento. As coordenações regionais da Fundação 

pouco contribuem, quando não dificultam o processo de relacionamento entre as 

bases do SSI e sua Direção Nacional no DESAI.  
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A alocação de equipes de saúde, remediada pela cooperação inter-gestores de 

contratação de profissionais por meio dos municípios, foi capaz de prover em parte, 

embora longe de resolver, a carência crônica ou a rotatividade da força de trabalho 

especializada. O duplo comando entre a prefeitura responsável pela contratação e a 

responsabilidade técnica da chefia do DSEI ou da unidade de atenção se revelou iníquo 

ao desempenho das ações finalistas da saúde indígena. 

Nesse sentido é que se propõe a operação do SSI por uma Organização 

Responsável pela Saúde Indígena, ORSI, sem intermediários, baseada na relação direta 

dos distritos sanitários especiais indígenas com autonomia relativa. Isto pode ser 

aplicado tanto pela separação adequada de responsabilidades internamente à FUNASA, 

como pela criação de órgão exclusivo para atenção à saúde indígena, a critério das 

autoridades governamentais. 

A Organização Responsável pela Saúde Indígena poderá, no entanto, herdar as 

mesmas dificuldades de operacionalização das ações de saúde, ainda que venha a ser de 

finalidade exclusiva com autonomia para executar a Política Nacional de Atenção à 

Saúde Indígena, mesmo que as dificuldades de comando hoje vigentes no seio da 

FUNASA possam ser superadas.  

Em qualquer hipótese restará a falta quase absoluta de recursos humanos para 

a Atenção Básica e a dependência da cooperação entre os gestores federais, estaduais 

e municipais, da ORSI em relação ao Fundo Nacional de Saúde, à Secretaria de 

Atenção à Saúde, à Comissão Inter-gestores Tripartite e às comissões inter-gestores 

bipartites estaduais e regionais e aos colegiados de gestão regional na medida em que 

progrida  a implantação do Pacto pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão, num 

cenário de escassez de recursos e de demanda crescente por consumo de bens e 

serviços de saúde pela população em geral em conseqüência da crise econômica e da 

população indígena secularmente excluída e ciosa de seus direitos em especial. O 

Subsistema de Saúde Indígena tem muito que melhorar e pode melhorar bastante, mas 

é determinado em última análise pelo avanço do Sistema Único de Saúde.  

A autonomia reivindicada pelo movimento de saúde indígena é mais reativa ao 

“status quo”, à situação atual do subsistema, do que o deslumbre com a possibilidade 

de independência absoluta em relação às estruturas governamentais que administram a 

saúde pública no país.  
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O que se depreende da palavra de ordem “autonomia para os distritos 

sanitários especiais indígenas” é que seja a forma mais eloqüente de clamar por 

atenção pronta, continuada e resolutiva sem mais delongas, simplesmente para ter suas 

necessidades cotidianas satisfatoriamente atendidas. 

Em se tratando das relações internas de um sistema de saúde e seu subsistema, 

a autonomia também faz sentido, de modo que estes possam atuar como sujeito 

institucional pleno de direitos e deveres, operando em rede de forma coesa e 

complementar. Contudo, SUS e SSI serão ambos dependentes de relações externas 

das quais não devem dispensar a cooperação e a solidariedade. 

A autonomia será profícua se houver a justa compreensão de que o SUS e seus 

subsistemas são um todo complexo e que a decomposição da complexidade de um 

sistema social como o de saúde em partes estanques jamais será capaz de colimar o 

objetivo do todo e de cada um dos seus componentes 

As lideranças indígenas sabem que saúde é resultado de condições favoráveis 

de vida, as quais não se conquistam somente pelo bom atendimento reclamado, mas ao 

mesmo tempo, não aceitam que seu povo continue sofrendo de males evitáveis ou 

passíveis de tratamento eficiente, ou que o sofrimento inevitável continue sem ser 

mitigado. E estas expectativas de doenças e morte podem e devem ser revertidas, pelo 

menos até patamares já alcançados pela sociedade nacional, uma vez que a iniqüidade 

em saúde é a nossa maior doença (Brasil.CNDSS 2006).  

 

A continuidade do Subsistema de Saúde Indígena 

Para evitar frustração de expectativas na possível mudança de estrutura, 

recomenda-se que novas formas de organização auxiliar sejam consideradas, além da 

realização dos concursos e da alocação temporária de recursos humanos para que não 

haja solução de continuidade das ações essenciais de saúde indígena.  

Doravante a Organização Responsável pela Saúde Indígena, no mister de bem 

se desincumbir da operação continuada e eficiente de estratégias e programas 

existentes ou a serem formulados, deverá contar com a colaboração de profissionais 

estáveis nas unidades operacionais do subsistema, necessitando para isso  promover os 

concursos já comprometidos com o Ministério Público, concursos para servidores 

temporários e manutenção temporária de pessoal contratado por terceiros.  
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Tendo em vista que a consolidação do Subsistema de Saúde Indígena não 

prescinde de quadro profissional especializado e exclusivo e não havendo outro 

comprador do serviço de atenção à saúde indígena, propõe-se que sejam estudadas 

alternativas institucionais capazes de conferir agilidade, segurança, continuidade e 

estabilidade na prestação do serviço em quantidade e qualidade adequada em todo o 

território nacional.  

Nesse sentido deve ser aprofundada a discussão sobre as hipóteses de criar-se 

um Órgão Autônomo da Administração Direta: Secretaria Especial de Saúde Indígena; 

uma Autarquia; uma Fundação Pública; um Serviço Social Autônomo; ou uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Púbico/OSCIP(Anexo VIII). 

Medidas imediatas devem ser tomadas no sentido de atenuar a insegurança e a 

instabilidade ainda maior do subsistema frente à discussão atual sobre o seu destino e 

suas incertezas, na proporção em que variáveis de cunho legal, orçamentário e 

financeiro escapam ao controle dos protagonistas e usuários imediatos e da própria 

autoridade setorial. Agora se faz necessário gerir a prestação continuada dos serviços 

nas aldeias e a transição ao novo sistema com aproveitamento de todos os esforços 

institucionais, do movimento indígena e da energia articulada em torno do GT 

estabelecido pelas portarias GM 3034 e 3035 de 17 de dezembro de 2008. 
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Anexos 

 

 

Anexo I Relatório Final do Seminário Nacional “Desafios 

da Saúde Indígena: gestão e controle social” 

 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDEMINISTÉRIO DA SAÚDE  

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDECONSELHO NACIONAL DE SAÚDE  

 

SEMINÁRIO NACIONAL “DESAFIOS DA SAÚDE INDÍGENA: GESTÃO E 

CONTROLE SOCIAL” 

RELATÓRIO FINAL 

 

Propostas Aprovadas 

I – Fortalecimento do Controle Social nos Conselhos Locais, 

Conselhos Distritais e nas instâncias da Esfera Nacional. 

• Garantir a formação permanente dos conselheiros, permitindo acompanhar as 

mudanças e aprofundar suas competências, por módulos, garantindo essa 

formação inclusive para os novos conselheiros; 

• Garantir assessoria jurídica para os conselhos; 

• Que o Conselho Nacional de Saúde recomende a representação indígena nos 

conselhos municipais e estaduais de saúde, a participação de representantes das 

secretarias municipais e estaduais de saúde nos CONDISI de sua área de 

atuação, bem como a sensibilização dos gestores locais; 
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• Garantir dotação orçamentária própria, estrutura física e de pessoal, bem como 

ao acesso à tecnologia da informação e transporte próprio, com gerenciamento 

do CONDISI; 

• Garantir a disseminação regular das informações através de jornais, informativos 

e outros; 

• Criar mecanismos de sanção para o gestor que não cumpra as deliberações do 

Controle Social;  

• O presidente do CONDISI deve ter disponibilidade para visitar e articular 

questões de saúde indígena no âmbito do DSEI; 

• Articular com a Educação para inserir o tema Controle Social no currículo 

escolar, como forma de construção da cidadania. 

• Os CONDISI’s devem aprovar e fiscalizar a execução dos Planos Distritais, bem 

como participar ativamente na elaboração do mesmo, de acordo com a realidade 

de cada povo; 

• Garantir a articulação permanente entre os conselhos locais e distritais; 

• Informar a comunidade sobre o papel e competência dos conselhos; 

• Criar comissão técnica para a saúde indígena no âmbito da Comissão 

Intergestora Bipartite e Comissão Intergestora Tripartite; 

• Ampliar a articulação entre o fórum dos presidentes dos CONDISI, CISI, CNS e 

CNPI; 

• Fomentar a criação das Comissões de  Saúde Indígena nos Conselhos 

Estaduais e Municipais de Saúde; 

• Garantir recursos financeiros para as reuniões do Fórum de Presidentes, através 

dos seus distritos, bem como; 

• Disponibilizar uma secretaria executiva e apoio técnico administrativo, indicados 

pelos presidentes do fórum. 
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II – Modelo de gestão da Saúde Indígena e Autonomia dos DSEIS. 

 

• A Autonomia do DSEI deve ser encaminhada junto com a criação da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena dentro do Grupo de Trabalho do MS, sendo construída 

de maneira mais ágil para ser anunciada no “abril indígena” de 2009; 

• Garantir a construção coletiva da nova proposta para os DSEI’s pensando em 

um modelo adequado para cada região e da Secretaria Especial através de um 

subgrupo de trabalho; 

• Criação de um grupo de assessoramento dentro da secretaria especial indígena, 

com a participação de representações indígenas na Secretaria Especial; 

• Que o MS defina o seu interlocutor permanente para participar do GT;  

• Refazer a pactuação da média e alta complexidade sem limite de teto 

orçamentário para atendimento dos indígenas 

• Que o GT participe na transição da Saúde Indígena da FUNASA para a nova 

Secretaria Especial, com um plano emergencial que assegure a continuidade das 

ações em saúde no período de transição, garantindo: 

- A elaboração de um diagnóstico dos DSEIs; 

- Teto orçamentário-financeiro consolidando os recursos da Funasa e da SAS; 

- A revogação das Portarias Ministeriais 475, 2.760 e 2656 que remetem à 

saúde indígena aos municípios; 

- A retirada da referencia aos Povos Indígenas no PL 3958.  

- A continuidade dos convênios em vigor assinados com a FUNASA e a 

transferência para a Secretaria Especial do patrimônio adquirido com os 

recursos da saúde indígena que se encontra na FUNASA. 

• Garantir a articulação do DSEI com os municípios e estados seja feita a partir 

de um DSEI fortalecido. 

• Garantir a autonomia administrativa, financeira e política do DSEI,  

• Garantir contratação de profissionais de maneira diferenciada e específica 

adequada a cada realidade local; sendo contemplados os profissionais 
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comprometidos com a saúde indígena que já trabalham nos DSEIs e excluindo 

aqueles descomprometidos. 

• Que o chefe dos Distritos sejam aprovados nos conselhos; 

• Transferir o orçamento, o saneamento básico em área indígena para os 

distritos; 

• Criar e garantir um plano de carreiras, cargos e salários regionalizado para a 

saúde indígena e os recursos humanos necessários à plena estruturação dos 

distritos, acrescidos de incentivos e/ ou gratificações que remunerem o difícil 

acesso e outras condições consideradas complexas na atuação profissional. 

• Criar mecanismos legais para reconhecimento e  efetivação dos AIS e AISAN 

como trabalhadores de saúde indígena. 

• Compatibilizar o SIASI e o DATASUS respeitando a especificidade da informação 

em saúde indígena. 

• Garantir que o Plano Distrital de Saúde Indígena seja elaborado de acordo com 

o teto orçamentário considerando as necessidades de cada povo indígena; 

• Avaliar periodicamente os profissionais de saúde indígena; 

• Que o ministério da saúde, juntamente com os estados e municípios crie 

hospitais amigo do índio. 

 

Propostas Aprovadas - Grupo de Trabalho 

 

Representantes Indígenas 

Composição: 2 representantes por região, 3 profissionais de saúde indígena, 1 CNPI, 1 

Fórum, 1 de cada organização indígena regional – 20 membros. 

Garantindo a realização dos seminários distritais por estado. 

Nordeste: 

Antonio Ricardo Domingos da Costa – Apoinme  (titular), Antonio Pessoa Gomes – 

Apoinme (suplente) ; Robson Cassiano (titular),Marcos Sabaru (suplente);Edna Bezerra 

Pajeú (titular), Maria de Lourdes dos Santos (suplente); 
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Norte: 

Sebastião A. R. Manchinery (titular), Aurélio Tenharin (suplente); 

Edmundo Dzu’Aiwi Omore – Coiab (titular), Clóvis Ambrosio - Coiab (suplente); 

Antonio Sarmento dos Santos (titular), Sônia Bone de Sousa Silva Santos (suplente); 

Sudeste: 

Antonísio Lulu (Darã) (titular), Luiz Karay (suplente); Lindomar José A. Silva (titular), 

José Sátiro Nascimento (suplente); 

Sul: 

Rildo Mendes – ARPINSUL (titular), Romancil Gentil Kretã – ARPINSUL (suplente); 

Renato Morais (titular), Neoli Olibio (suplente); Hyral Moreira (titular), Valdemar 

Vicente (suplente); 

Centro-Oeste: 

Pablo Sage Jr Kamaiurá (titular), Marcello Kamaiurá (suplente); Edemilson Canale 

(titular), Reginaldo Tapirapé (suplente); Crisanto Rudzö Tseremey’wa – CIX (titular), 

Agnelo Temrité Wadzatsé – CIX (suplente). 

 

Trabalhadores na Saúde Indígena: 

Antonio Fernandes Costa (titular), João Batista Fonseca Vasconcelos (suplente); 

Roberto Guerrero Marques (titular), Raimunda Nonata (suplente); Jorge Araújo 

(titular), Licínio B. Carmona (suplente); 

 

Fórum Presidentes de CONDISI: 

Nelson Mutzie (titular), William César Domingues Lopes (suplente); 

 

CNPI: 

Lindomar Santos Rodrigues (titular), Jecinaldo Barbosa Cabral (suplente). 
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Anexo II Decreto Nº 1432, de 17 de dezembro de 2007, 

publicado no DOM/Curitiba Nº 97 de 20.12.2007 

 

 

INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no 

uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto na alínea "c", do inciso 

V, do artigo 121, da Lei nº 1.656/1958 - Estatuto e artigo 47, da Lei nº 11.000/2004, 

DECRETA:  

Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Qualidade dos 

Serviços - IDQ na Secretaria Municipal da Saúde.  

§ 1º O Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Qualidade dos Serviços e seu 

respectivo sistema de avaliação será regulamentado através do Anexo l, parte 

integrante deste decreto.  

§ 2º Participarão do programa todos os servidores lotados e em efetivo exercício nas 

unidades administrativas relacionadas no Anexo II, deste decreto, observados os 

percentuais correspondentes a cada unidade administrativa.  

§ 3º Participarão do programa todos os servidores do Estado e da União, que se 

encontrem à disposição do Município, por força do Convênio de Municipalização da 

Saúde, na forma do Decreto nº 1.541/2005, lotados e em efetivo exercício nas 

unidades administrativas relacionadas no Anexo II, deste decreto.  

§ 4º O processo de avaliação terá periodicidade trimestral, observados os períodos 

dispostos no item 4, do Anexo I, deste decreto.  

Art. 2º Para os servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades relacionadas no 

Anexo lI, IDQ, deste decreto, o valor do pagamento da remuneração variável 

corresponderá a um percentual variável entre 20% (vinte por cento) e 50% (cinqüenta 

por cento), que incidirá sobre o vencimento básico de cada servidor.  

Parágrafo Único - O pagamento da remuneração variável ocorrerá de forma mensal, a 
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partir do mês subseqüente do fechamento do resultado final do processo de avaliação 

do trimestre de referência.  

Art. 3º Os servidores detentores de Cargo em Comissão específico da Secretaria 

Municipal da Saúde, símbolo CAS-1, CAS-2 e os servidores municipais detentores de 

gratificação de auditoria lotados nas unidades administrativas, constantes no Anexo II, 

deste decreto, perceberão a título de remuneração variável o percentual de 20% (vinte 

por cento), que incidirá sobre a função gratificada (gratificação de auditoria) e sobre o 

valor total do cargo comissionado (CAS-1 e CAS-2), de forma mensal, após avaliação 

consolidada.  

Art. 4º Os servidores detentores de Função Gratificada específica da Secretaria 

Municipal da Saúde, símbolo FG-S lotados nas unidades administrativas, constantes no 

Anexo II deste decreto, perceberão a remuneração variável com percentual de 35% 

(trinta e cinco por cento), que incidirá sobre a função gratificada de forma mensal, 

após avaliação consolidada.  

Art. 5º Para os servidores detentores de Função Gratificada específica da Secretaria 

Municipal da Saúde, símbolo FG-S lotados no CMUM Boa Vista, Boqueirão, Campo 

Comprido, Cajuru, CIC, Fazendinha, Pinheirinho e Sítio Cercado perceberão a 

remuneração variável com percentual de 40% (quarenta por cento), que incidirá sobre 

a função gratificada de forma mensal, após avaliação consolidada.  

Art. 6º Os servidores ocupantes de cargos em comissão (S-1, S-2, C-2, C-3, C-4, C-5, 

C-6, C-7, C-8 e C-S) e funções gratificadas (FG-5, FG-6 e FG-AES) não terão direito 

ao pagamento da remuneração específica a que se refere este decreto.  

Art. 7º Os servidores lotados e em efetivo exercício, conforme o Anexo II, deste 

decreto, passarão pelo processo de avaliação do Programa de Incentivo ao 

Desenvolvimento da Qualidade dos Serviços, com periodicidade trimestral, exceto os 

servidores relacionados no artigo 6º, deste decreto.  

Art. 8º Caberá às respectivas chefias em todos os níveis hierárquicos dar amplo 

conhecimento aos servidores sobre a regulamentação do programa e seu respectivo 

sistema de avaliação, conforme Anexo I, deste decreto.  

Art. 9º Será constituída a Comissão de Monitoramento, através de portaria assinada 

pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos - SMRH e Secretaria Municipal da 

Saúde - SMS, com a finalidade de orientar o processo de avaliação, acompanhar, 
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monitorar, auditar e validar os resultados do programa, bem como implementá-lo com 

ações de melhoria quando houver necessidade.  

Parágrafo Único - A Comissão de Monitoramento, de que trata o "caput" deste artigo, 

será composta por 2 (dois) representantes da SMRH e 3 (três) representantes da SMS.  

Art. 10 O valor para pagamento da remuneração variável não será incorporado aos 

vencimentos e aos proventos de aposentadoria e sobre seu valor, não incidirá 

contribuição ao Sistema de Seguridade do Município.  

Art. 11 O valor da média das gratificações recebidas pela participação no Programa de 

Produtividade e Qualidade servirá de base para compor o 13º salário e o terço de 

férias.  

Parágrafo Único - Para efeito do cálculo previsto no "caput" deste artigo será 

considerada a média correspondente ao último período avaliado.  

Art. 12 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto 

nº 529/2007.  

 

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 17 de dezembro de 2007.  

Carlos Alberto Richa  

Prefeito Municipal  

Luciano Ducci  

Vice-Prefeito no Exercício do Cargo de Secretário Municipal da Saúde  

Arnaldo Agenor Bertone  

Secretário Municipal de Recursos Humanos  

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani  

Secretário Municipal de Finanças  

 

ANEXO 1 (PARTE INTEGRANTE DO DECRETO Nº 1432/2007). 

REGULAMENTO  
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PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  

 

1. CONCEITO  

O Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Qualidade dos Serviços é um 

programa de remuneração variável que visa o incentivo à qualidade e produtividade, 

sendo um dos componentes da política de remuneração estratégica da Prefeitura 

Municipal de Curitiba. Este programa está vinculado à busca de resultados através do 

desempenho do indivíduo, da equipe e da organização, sendo que sua aplicação está 

sustentada por um sistema de avaliação.  

2. OBJETIVOS  

2.1 GERAL  

Estimular e motivar os servidores na busca da melhoria contínua dos serviços 

prestados na área da saúde, no desempenho de suas atividades individuais e em equipe, 

viabilizando o atendimento de qualidade à população. 

2.2 ESPECÍFICOS  

* Alinhar e convergir esforços para os objetivos estratégicos da Secretaria Municipal da 

Saúde - SMS.  

* Proporcionar maior conhecimento e comprometimento dos servidores com a 

missão da Secretaria/Unidade.  

* Desenvolver o espírito de equipe em relação ao resultado que se espera atingir.  

* Vincular o desempenho dos servidores e equipes na busca do resultado, visando a 

melhoria contínua dos serviços prestados.  

* Aumentar o nível crítico dos servidores em relação à produtividade e à qualidade 

dos serviços prestados.  

* Aumentar o nível de motivação dos servidores com o trabalho a ser desenvolvido.  

* Reduzir o absenteísmo, penalidades e processos administrativos.  

3. PARTICIPANTES DO PROGRAMA  

3.1 PÚBLICO ALVO  
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3.1.1 Participarão do programa todos os servidores integrantes das equipes, lotados e 

em efetivo exercício na SMS, conforme Anexo II, exceto os servidores relacionados no 

artigo 6º, deste decreto.  

3.1.2 Participarão do programa todos os servidores do Estado e da União, que se 

encontrem à disposição do Município, por força do Convênio de Municipalização da 

Saúde, na forma do Decreto nº 1.541/2005, lotados e em efetivo exercício nas 

unidades relacionadas no Anexo II, deste decreto.  

4. PERIODICIDADE  

O processo de avaliação terá periodicidade trimestral, observados os seguintes 

períodos:  

4.1 Para fechamento do resultado final dos fatores administrativos serão considerados 

os seguintes períodos:  

- de 26 de dezembro a 25 de março;  

- de 26 de março a 25 de junho;  

- de 26 de junho a 25 de setembro;  

- de 26 de setembro a 25 de dezembro.  

4.2 Para o fechamento do resultado final dos fatores de avaliação de desempenho 

serão considerados os seguintes períodos: 

- de 1º de janeiro a 31 de março;  

- de 1º de abril a 30 de junho;  

- de 1º de julho a 30 de setembro;  

- de 1º de outubro a 31 de dezembro.  

4.3 Para fechamento da avaliação trimestral da unidade serão considerados os 

relatórios de metas dos 2 (dois) primeiros meses do trimestre em vigor mais o último 

mês do trimestre anterior, descritos no item 4.2 deste decreto.  

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

5.1 OBJETIVO  
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5.1.1 O sistema de avaliação tem como propósito descrever toda a metodologia de 

avaliação a ser utilizada no Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Qualidade 

dos Serviços, bem como a sua operacionalização.  

5.1.2 Todos os servidores abrangidos por este decreto, serão avaliados através de 

planilhas específicas.  

5.2 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO  

A metodologia de avaliação a ser utilizada pelo Programa de Incentivo ao 

Desenvolvimento da Qualidade dos Serviços está baseada em 4 (quatro) tipos de 

avaliações.  

5.3 TIPOS DE AVALIAÇÃO  

5.3.1 AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO SERVIDOR  

Esta avaliação será realizada pela chefia imediata da unidade, através de planilhas 

específicas.  

A avaliação deverá fornecer um "feedback" ao servidor, buscando enfatizar os pontos 

positivos e os pontos a serem melhorados no seu desempenho, estabelecendo-se 

ações na busca da melhoria da qualidade e da produtividade.  

 

A pontuação desta avaliação poderá variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo 

considerado para ganho o mínimo de 80 (oitenta) pontos. 

FATORES DE AVALIAÇÃO 

|                      AVALIAÇÃO INDIVIDUAL                   | 

|-------------------------------+-----------------------------| 

|          FATORES              |          VARIÁVEIS          | 

|===============================|============================| 

|CONHECIMENTO                   |do trabalho                  | 

|                               |do território                | 

|                               |dos programas estratégicos   | 

|-------------------------------|-----------------------------| 

|POSTURA PROFISSIONAL           |ética pública                | 
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|                               |comprometimento              | 

|                               |colaboração/iniciativa       | 

|                               |auto-desenvolvimento         | 

|-------------------------------|-----------------------------| 

|RELACIONAMENTO INTERPESSOAL    |com a equipe                 | 

|                               |com a comunidade             | 

|-------------------------------|-----------------------------| 

|ADMINISTRATIVOS                |assiduidade                  | 

|                               |pontualidade                 | 

|-------------------------------|-----------------------------| 

|QUALIDADE NO TRABALHO          |cumprimento de metas/        | 

|                               |qualidade do serviço prestado| 

|_______________________________|_____________________________| 

5.3.2 AUTO-AVALIAÇÃO  

Cada servidor fará a sua auto-avaliação, num processo de autocrítica em relação ao 

seu desempenho no trabalho, seu comportamento no dia-a-dia e sua produtividade em 

relação aos resultados esperados.  

A pontuação desta avaliação poderá variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

FATORES DE AVALIAÇÃO 

_____________________________________________________________ 

|                          AUTO-AVALIAÇÃO                     | 

|-------------------------------+-----------------------------| 

|          FATORES              |          VARIÁVEIS          | 

|==============================|=============================| 

|CONHECIMENTO                   |do trabalho                  | 

|                               |do território                | 

|                               |dos programas estratégicos   | 
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|-------------------------------|-----------------------------| 

|POSTURA PROFISSIONAL           |ética pública                | 

|                               |comprometimento              | 

|                               |colaboração/iniciativa       | 

|                               |auto-desenvolvimento         | 

|-------------------------------|-----------------------------| 

|RELACIONAMENTO INTERPESSOAL    |com a equipe                 | 

|                               |com a comunidade             | 

|-------------------------------|-----------------------------| 

|ADMINISTRATIVOS                |assiduidade                  | 

|                               |pontualidade                 | 

|-------------------------------|-----------------------------| 

|QUALIDADE NO TRABALHO          |cumprimento de metas/        | 

|                               |qualidade do serviço prestado| 

|_______________________________|_____________________________| 

5.3.3 - AVALIAÇÃO DA UNIDADE  

Esta avaliação será realizada através da análise de metas estabelecidas para cada uma 

das unidades administrativas.  

A pontuação desta avaliação poderá variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

FATORES DE AVALIAÇÃO 

________________________________________________________________ 

|                        AVALIAÇÃO DA UNIDADE                         | 

|----------------+-------------------------+--------------------------| 

|UNIDADE DE SAÚDE|CENTRO DE SAÚDE AMBIENTAL|VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA,| 

|                |                         |  DIRETORIAS, GABINETE E  | 

|                |                         |      SUPERINTENDÊNCIA.   | 
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|================|=========================|=================| 

|metas programas |metas vigil. sanitária   |* metas                   | 

|metas   unidades|metas saúde ambiental    |p/o Trimestre             | 

|específicas  p/o|metas zoonoses           |                          | 

|trimestre       |p/o trimestre            |                          | 

|________________|_________________________|_____________________| 

*As metas serão estabelecidas conforme cronograma e planejamento de cada unidade 

administrativa.  

5.3.4 - AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE  

As unidades que atingirem percentual igual ou superior a 70% (setenta por cento) na 

pesquisa estarão considerando para o programa IDQ - na avaliação da comunidade 

100% (cem por cento) de satisfação atingido.  

A pontuação desta avaliação poderá variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.  

FATORES DE AVALIAÇÃO 

________________________________________________________________ 

|                               AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE                          | 

|-----------------------------+-------------------------+------------------------| 

|UNIDADE DE SAÚDE             |CENTRO DE SAÚDE AMBIENTAL|CENTRO DE 

EPIDEMIOLOGIA,| 

|* PESQUISA REALIZADA PELA SMS|VIGIL. SANITÁRIA ZOONOSES| DIRETORIAS, 

GABINETE E | 

|                             |                         |     SUPERINTENDÊNCIA.  | 

|-----------------------------+-------------------------+------------------------| 

|                              QUALIDADE DO ATENDIMENTO                          | 

|                            QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO                       | 

|______________________________________________________________| 

* A pesquisa realizada pela SMS será considerada pela soma dos escores ótimo, bom e 

50% (cinqüenta) do regular.  
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6. COMPOSIÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS  

A composição dos resultados será realizada conforme tabela abaixo: 

________________________________________________________________ 

| |       Tipo de avaliação      |Pontuação|Peso|     Total      | 

|=|==============================|=========|====|=============| 

|1|Avaliação individual          |0-100    |45  |Pontuação X peso| 

|-|------------------------------|---------|----|----------------| 

|2|Auto - avaliação              |0-100    |5   |Pontuação X peso| 

|-|------------------------------|---------|----|----------------| 

|3|Avaliação da unidade          |0-100    |35  |Pontuação X peso| 

|-|------------------------------|---------|----|----------------| 

|4|Avaliação da comunidade       |0-100    |15  |Pontuação X peso| 

|-|------------------------------|---------|----|----------------| 

| |Total das avaliações          |         |100 |= ou <100       | 

|_|______________________________|_________|____|________________| 

RESULTADO FINAL DO SERVIDOR: Pontuação igual ou maior que 80 sem nenhuma 

incidência em qualquer um dos fatores excludentes.  

6.1 VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS / COMISSÃO DE MONITORAMENTO  

O resultado final se dará após validação dos resultados, a ser realizada por uma 

comissão de monitoramento, designada através de portaria, composta por:  

- 3 (três) representantes da SMS;  

- 2 (dois) representantes da SMRH.  

6.2 DEVOLUTIVA DOS RESULTADOS  

Após o fechamento dos dados e validação dos resultados, será realizada a devolutiva 

pela chefia imediata, para que os servidores tomem ciência dos resultados atingidos ao 

final do processo.  

7. FATORES EXCLUDENTES  
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Não receberá o adicional de remuneração variável o servidor que incidir em qualquer 

um ou mais dos fatores relacionados abaixo:  

7.1 FATORES ADMINISTRATIVOS  

Falta - uma ou mais faltas no período descrito no item 4.1 deste regulamento, o 

servidor perde o direito de pagamento da remuneração variável equivalente ao mês da 

falta.  

Penalidade - todas as penalidades administrativas previstas em lei, concluídas e 

publicadas no Diário Oficial - Atos do Município de Curitiba, no trimestre de 

referência do pagamento, descrito no item 4.1 deste regulamento, o servidor perde o 

direito da remuneração variável no trimestre subseqüente ao fechamento da avaliação.  

Afastamentos - acima de 30 (trinta) dias no trimestre de referência descrito no item 

4.1 deste regulamento, exceto se motivado por acidente de trabalho e doenças 

ocupacionais, homologado pelo órgão competente, férias e licença prêmio, o servidor 

perde o direito da remuneração variável no trimestre subseqüente ao fechamento da 

avaliação.  

Atrasos - acima de 20% (vinte por cento) da carga horária semanal, considerada em 

cada padrão, no mês de referência descrito no ítem 4.1, deste regulamento, o servidor 

perde o direito da remuneração variável equivalente ao mês dos atrasos.  

7.2 FATORES DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NO PROGRAMA  

Pontuação menor que 80 (oitenta) na composição do resultado da avaliação individual 

do servidor.  

Pontuação menor que 80 (oitenta) na composição do resultado final.  

8. GRATIFICAÇÃO  

Terão direito ao pagamento da remuneração variável, os servidores que na avaliação 

individual do servidor e na composição do resultado final tenham atingido a pontuação 

igual ou superior a 80 (oitenta), sem nenhuma incidência em qualquer um dos fatores 

excludentes.  

9. INDICADORES DO PROGRAMA  

9.1 INDICADORES DE RESULTADOS  
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- Comparativo entre o número de servidores que receberam a remuneração variável 

em relação ao número de servidores que participaram do programa.  

- Número de servidores que deixaram de receber a remuneração variável por fatores 

excludentes administrativos/desempenho.  

- Percentual de satisfação dos usuários com o serviço prestado.  

9.2 INDICADORES DA UNIDADE  

- Total de unidades participantes do programa comparado ao número de unidades que 

atingiram as metas programadas.  

10. DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1 Será considerado como resultado da avaliação individual do servidor a pontuação 

obtida na unidade.  

10.1.1 Caso ocorra remanejamento, o resultado da avaliação do trimestre será a média 

aritmética de todas as avaliações que perfaçam o mesmo período.  

10.2 O pagamento da remuneração variável será proporcional ao trimestre avaliado, 

de acordo com o percentual definido para cada unidade, conforme Anexo II, deste 

decreto, dentro do mês de pagamento.  

10.3 Quando do ingresso ou saída da SMS, será o servidor avaliado e terá direito ao 

ganho da remuneração variável desde que tenha no mínimo 50% (cinqüenta por cento) 

de efetivo exercício no respectivo período de vigência, descrito no item 4.1 deste 

regulamento, e o pagamento será proporcional aos dias trabalhados.  

10.4 Os servidores que no decorrer da periodicidade estabelecida no item 4.1 deste 

regulamento vierem a ser detentores ou forem destituídos de cargo em comissão, 

função gratificada e gratificação de auditoria, estabelecidos nos artigos 3º, 4º, 5º e 6º 

deste decreto, terão direito ao pagamento da remuneração variável, 

proporcionalmente aos meses em que estiverem exercendo.  

10.5 O servidor portador de laudo médico com restrição, emitido pela SMRH, através 

do Departamento de Saúde Ocupacional, Divisão de Perícia Médica, será avaliado 

considerando o seu residual de capacidade laborativa.  

10.6 O servidor afastado por motivo de acidente de trabalho e/ou doenças 

ocupacionais, assim declarado pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos, 
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durante todo período de vigência, descrito no item 4.1 deste regulamento, deverá ter 

como resultado da Avaliação Individual e da Auto-Avaliação a pontuação máxima.  

10.7 Servidores com afastamentos legais, programados, deverão fechar sua auto-

avaliação antes de seu afastamento para que a mesma não seja zerada.  

10.8 Os servidores municipalizados, descritos no § 3º do artigo 1º, deste decreto, 

serão avaliados nas respectivas planilhas destinadas aos cargos correspondentes na 

Prefeitura Municipal de Curitiba, conforme Anexo III, deste decreto.  

10.8.1 A mesma correspondência de cargos relacionada no Anexo III, deste decreto, 

será utilizada para fins de pagamento da remuneração variável.  

 

ANEXO 2 - (PARTE INTEGRANTE DO DECRETO Nº 1432/2007). 

IDQ - Incentivo ao Desenvolvimento da Qualidade dos Serviços (lista de unidades de 

lotação) 
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Anexo III Proposta de Avaliação das Capacitações 

Pedagógicas e seus Desdobramentos* 

Paulo Morais 

 

Introdução:  

Inicialmente é necessário comentar sobre avaliação e a possibilidade de 

estabelecer um paralelo entre a realização dos módulos dos AIS e a capacitação das 

EMSI. Embora o termo “concentração” nos remeta diretamente a uma das etapas de 

cada módulo do curso de formação dos AIS, também poderemos nos referir a um 

primeiro momento (teórico) da Capacitação Pedagógica realizada para os Instrutores / 

Supervisores destes AIS, ou seja, dos profissionais de nível superior das EMSI. 

Os profissionais, quando submetidos à capacitação pedagógica – que os prepara 

para atuarem como orientadores, facilitadores, instrutores e supervisores dos AIS no 

processo de formação em saúde (nível de formação inicial) – devem ser avaliados 

quanto à competência adquirida que o habilite como um instrutor consciente e 

orientador dos AIS, ministrando momentos teóricos com os Agentes, assim como, 

acompanhando, avaliando e supervisionando o AIS na prática do serviço integrado ao 

ensino e ao dia-a-dia da comunidade indígena. 

Desta forma, a avaliação dos participantes da capacitação pedagógica deve ser 

coerente aos conceitos de avaliação discutidos na semana pedagógica e adotado no 

processo de formação dos AIS, baseado em princípios e pressupostos de aprendizagem 

presentes na metodologia pedagógica da problematização. 

A capacitação pedagógica que vem sendo realizada em 40 horas, deve ser vista 

como um primeiro momento da preparação dos Instrutores supervisores (um 

momento mais teórico). Posteriormente, esses instrutores devem realizar, no 

cotidiano do serviço, a dispersão, que compreende os momentos onde a EMSI está em 

campo, realizando assistência acompanhando, orientando, supervisionando e avaliando 

os AIS como alunos de um curso de formação em serviço. Contudo, os profissionais 

das EMSI deverão ser avaliados no primeiro momento e também posteriormente 

quando estes estiverem atuando como instrutores do AIS na realização dos módulos 

de formação (concentração e dispersão). Da mesma forma, deverá ser avaliada a 

coordenação técnica do DSEI, assim como a gerencia do DSEI em relação à realização 
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da capacitação pedagógica solicitada e os impactos desta capacitação no serviço e na 

saúde da população assistida. É importante mesurar a capacidade do DSEI em realizar a 

capacitação pedagógica solicitada, de forma adequada e gerando os benefícios que a 

mesma se propõe em relação à melhoria do desempenho das EMSI assim como dos 

AIS. 

Portanto, os participantes devem ser avaliados em um primeiro momento, 

como alunos da etapa teórica da capacitação, sendo necessário para conclusão do 

curso e certificação, realizar a segunda etapa que é a prática.  

Esta percepção permite a criação de estratégias e mecanismos de 

acompanhamento, avaliação e supervisão em diferentes níveis relacionados com as 

atividades centrais do processo, ou seja: 

- A formação do AIS (etapas de concentração e dispersão), inclusive criando 

espaços e situações para avaliar o impacto no comunidade e no serviço. 

- A capacitação pedagógica (momento teórico, de 40 horas, e a prática no 

serviço quando as EMSI atuam como Instrutores / supervisores e 

profissionais do serviço). 

 

Pontos complementares que podem ser avaliados: 

- O andamento do processo em cada pólo e no DSEI em relação à questão 

pedagógica e à participação da escola técnica; 

- A operacionalização e execução do curso dos AIS; 

- A capacidade técnico-administrativa do DSEI em responder às necessidades 

colocadas pelo serviço.  

- A gestão referente ao cumprimento das diretrizes da Política de Atenção a 

Saúde Indígena, especificamente ao item 4.2 Preparação de Recursos 

Humanos para atuarem em contexto intercultural.   
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Estratégias referentes ao segundo momento da capacitação dos 

Instrutores / supervisores (EMSI), na prática da realização dos 

módulos do AIS: 

- Participação do Instrutor/multiplicador da Capacitação Pedagógica (da 

primeira etapa - 40 horas) em momentos da segunda etapa que é realizada 

pelos participantes, agora como instrutores dos AIS na realização dos 

módulos. 

- Visitas programadas de supervisão nas aldeias: do coordenador técnico do 

pólo ou DSEI ; de um profissional da escola técnica; de um técnico do 

DESAI, preparado como instrutor de CP; de profissional da SECAP/CORE 

preparado quanto ao processo de formação do AIS ou que já participou de 

uma CP. 

- Instrumento: ficha de avaliação a ser preenchida pelo Instrutor / 

multiplicador sobre o desempenho dos Instrutores /supervisores 

(semelhante às fichas de desempenho do AIS).  

- Pontos a serem observados a respeito da atuação do Instrutor /supervisor 

no curso do AIS: Estimula a participação? Permite que os AIS se manifestem 

e se posicionem em relação a determinados aspectos ou assuntos? Tem 

paciência pedagógica? É coerente com a metodologia da problematização? ... 

 

Relatórios a serem elaborados, instituídos e utilizados: 

1. Relatório da capacitação pedagógica (fase teórica, ou seja, o curso de 40 

horas). Este relatório deve ser realizado pelo (s) instrutor (es) / 

multiplicador (es) da CP durante o curso.  

2. Relatório da capacitação pedagógica (fase prática, ou seja, momento em que 

os profissionais nas EMSI que receberam a CP (fase teórica) atuam como 

instrutores/supervisores dos AIS na realização de um módulo do curso de 

formação, etapas da concentração e da dispersão). Este relatório também 

deve ser realizado pelo (s) instrutor (es) / multiplicador (es) da CP, ou 

coordenador técnico do DSEI, em visitas de acompanhamento e/ou 

supervisão da realização dos módulos do curso. Nestes momentos poderá 
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ser avaliação o desempenho da EMSI (por profissional), assim como, a 

participação dos AIS no processo.  

3. Relatório resumido da realização do módulo do curso dos AIS. Este relatório 

deve ser realizado pelos instrutores/supervisores (por turma de AIS 

capacitados), discriminando auto-avaliação dos instrutores, auto-avaliação 

dos alunos (AIS), avaliação dos alunos (AIS) sobre o curso e sobre os 

instrutores/supervisores. 

OBS: o consolidado destes relatórios supracitados oferecerá condições para o 

Instrutor/multiplicador da CP concluir a avaliação dos profissionais das EMSI 

que foram capacitados e fornecer aos mesmos os certificados de 

instrutores/supervisores dos AIS. 

4. Relatório de visita de supervisão onde deverão ser observadas situações que 

manifestem repercussão da atuação dos AIS e EMSI no serviço e na saúde da 

população assistida, como entrevistas com liderança e demais membros da 

comunidade, observações, conversas grupais, reuniões, etc. Lembrar que 

estas informações devem ser confrontadas com informações epidemiológicas 

do DSEI. 

 

________________ 

* Brasil. PNUD. Proposta e Definição de Mecanismos para o Acompanhamento e Avaliação do Curso de 
Formação dos AIS, com Enfoque nas Etapas de Concentração e Dispersão. Projeto BRA/04/056.  
Brasília-DF fev 2007  
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Anexo IV O que é o Planejamento Estratégico Situacional? 

por Jackson de Toni 
Economista, Técnico em Planejamento 

da Secretaria de Planejamento do Rio Grande do Sul 
e professor universitário na ULBRA e UERGS 

 

“Um governo não pode ser melhor que a organização que comanda.”  

C. Matus (em “Adeus, Senhor Presidente”)  

 

O Planejamento Estratégico e Situacional, sistematizado originalmente pelo 

Economista chileno Carlos Matus4, diz respeito à gestão de governo, à arte de 

governar. Quando nos perguntamos se estamos caminhando para onde queremos, se 

fazemos o necessário para atingir nossos objetivos, estamos começando a debater o 

problema do planejamento. A grande questão consiste em saber se somos arrastados 

pelo ritmo dos acontecimentos do dia-a-dia, como a força da correnteza de um rio, ou 

se sabemos onde chegar e concentramos nossas forças em uma direção definida. O 

planejamento, visto estrategicamente, não é outra coisa senão a ciência e a arte de 

construir maior governabilidade aos nossos destinos, enquanto pessoas, organizações 

ou países.  

O processo de planejamento portanto diz respeito a um conjunto de princípios 

teóricos, procedimentos metodológicos e técnicas de grupo que podem ser aplicados 

a qualquer tipo de organização social que demanda um objetivo, que persegue uma 

mudança situacional futura. O planejamento não trata apenas das decisões sobre o 

futuro, mas questiona principalmente qual é o futuro de nossas decisões.  

Se tentamos submeter o ritmo do desenvolvimento dos acontecimentos à 

vontade humana devemos imediatamente pensar que governar em situações 

complexas exige exercer a prática do planejamento estratégico até seu último grau. 

Para atingir este objetivo será necessário entender e ultrapassar muitos pré-conceitos 

em relação à atividade de planejamento no setor público.  

Equívocos comuns sobre o conceito e a prática do planejamento:  
                                                               

4 Chileno, Carlos Matus foi Ministro do Governo Allende (1973) e  consultor do ILPES/CEPAL  falecido em 
Dezembro de 1998, ministrou vários cursos no Brasil nos anos noventa (Escolas Sindicais, IPEA, Ministérios,  
Governos Estaduais e Municipais). Criou a Fundação Altadir com sede na Venezuela para difundir o método e 
capacitar dirigentes. Introduzido no Brasil a partir do final dos anos oitenta, o PES disseminou-se e foi adaptado 
amplamente nos locais onde foi utilizado, particularmente no setor público. 
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I. “planejar é uma coisa, fazer é outra...”:  frase utilizada com 

freqüência para tentar minimizar ou ridicularizar o esforço de planejamento na 

organização de sistemas.  Esta visão surge normalmente em contextos institucionais 

que tem precário ou nenhum planejamento, opõe processos supostamente 

antagônicos mas que, na verdade, são parte de um único momento, é na ação concreta 

que o plano se decide e prova sua importância. Os métodos de planejamento 

tradicionais, ao ignorar a variável política, cortaram o caminha para o diálogo entre 

plano e gestão, relação absolutamente imprescindível para casar o “planejar” com o 

“fazer”.  

II. “o planejamento engessa a organização...”: ao invés da decisão 

meramente  intuitiva e lotérica, da administração do dia-a-dia, estabelecem-se critérios, 

metas, objetivos, diretrizes de longo prazo, enfim, o planejamento é um exercício 

sistemático de antecipação do futuro e é intensivo em gestão. A crítica ao 

Planejamento como uma “camisa-de-força” normalmente surge das organizações que 

perdem a base clientelística ou corporativa quando sistemas de planejamento 

participativo são implantados. Uma organização que pensa e planeja estrategicamente 

cria condições para o surgimento da liderança baseada na democracia interna e na 

delegação de autoridade, o monolitismo político e o dirigente autoritário surgem, 

quase sempre, no ambiente de ausência de planejamento estratégico e participativo.  

III. “O Planejamento é um rito formal, falado em código e 

desprovido de substância...”: este preconceito está muito associado com o 

próprio elitismo intelectual que o planejamento tradicional e seus defensores 

construíram ao longo de décadas venerando modelos abstratos e inúteis. Neste caso 

será sempre verdade o ditado que diz ser o improviso sempre preferível ao 

planejamento malfeito, isto é, burocrático, formalista. O ritualismo mata o “bom” 

planejamento e condena à mediocridade dirigentes e funcionários. No mercado das 

consultorias organizacionais é comum o surgimento de “novas” técnicas e modelos 

esotéricos de planejamento ou temas afins. As siglas se proliferam e poucas delas tem 

realmente conteúdo prático e a aplicabilidade necessária. Quando se caminha para 

níveis cada vez mais abstrato de raciocínio, variáveis cada vez mais agregadas e grandes 

sínteses políticas é fácil descolar-se da realidade concreta e esta armadilha tem 

apanhado muitos planejadores. Nesta situação é sempre recomendável associar a 
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intuição e o bom-senso - a expertise que falta para muitos - com as técnicas e modelos 

racionais adotados em qualquer manual de planejamento.  

IV. “o planejamento é obra de  pura técnica, deve ser neutro...”: 

é evidente que os planejadores devem ter conhecimento técnico mínimo sobre o que 

planejam. Tais conhecimentos podem ser apreendidos de forma padrão e uniforme, 

estão acumulados historicamente nos mais diversos setores do conhecimento humano. 

Entretanto, no setor público especialmente, seria um suicídio “planejado”, fazer planos 

sem incluir as variáveis de poder e da política na sua concepção e execução. Não 

existe planejamento neutro, pelo simples fato de que planejar é priorizar e resolver 

problemas e isto pressupõe uma determinada visão de mundo, concepção de Estado, 

de organização social e assim por diante. Planejar estrategicamente implica 

necessariamente em manipular variáveis políticas, em situações de poder 

compartilhado, onde os “outros” também planejam e formulam estratégias. O 

planejamento que se diz meramente técnico na verdade resulta em simples adivinhação 

e charlatanismo intelectual.  

A superação da visão tradicional requer uma mudança de postura intelectual e 

governamental, compreender que não cabe ao planejamento predizer o futuro, mas 

buscar viabilidade para criar o futuro, como uma ferramenta que amplia o arco de 

possibilidades humanas, um instrumento de liberdade.  

 

A “visão situacional” do PES  

Os principais argumentos que sustentam o Planejamento Estratégico e 

Situacional5 podem ser assim resumidos:  

Mediação entre o Presente e o Futuro. Todas as decisões que 

tomamos hoje tem múltiplos efeitos sobre o futuro porque dependem não só da 

minha avaliação sobre fatos presentes, mas da evolução futura de processos que não 

controlamos, fatos que ainda não conhecemos. Portanto os critérios que utilizamos 

para decidir as ações na atualidade serão mais ou menos eficazes se antecipadamente 

pudermos analisar sua eficácia futura, para nós mesmos e para os outros. Qual o custo 

                                                               

5 Sob a mesma filosofia inspiradora do PES várias outras adaptações metodológicas tem surgido: MAPP – Método 
Altadir de Planejamento Popular -  é um “resumo” do PES feito por C. Matus, PED – Planejamento Estratégico e 
Democrático – aplicado por A. K. Sato no Governo Cristóvão Buarque em Brasília –DF, PEP - Planejamento 
Estratégico Participativo, a partir da experiência do Governo do Rio Grande do Sul, etc. 
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da postergação de problemas complexos ? Que tipo de efeitos futuros determinada 

política pública resultará ? Estes impactos futuros aumentarão ou diminuirão a eficácia 

do nosso projeto de governo ? Tais perguntas dizem respeito ao necessário exercício 

de simulação e previsão sobre o futuro, quando devemos adotar múltiplos critérios de 

avaliação e decisão.  

É necessário prever possibilidades quando a predição é 

impossível: na produção de fatos sociais, que envolvem múltiplos atores criativos 

que também planejam,  a capacidade de previsão situacional e suas técnicas devem 

substituir a previsão determinística, normativa e tradicional que observa o futuro como 

mera conseqüência do passado. Decorre desta percepção a necessidade de elaborar 

estratégias e desenhar operações para cenários alternativos e surpresas, muitas vezes, 

não imagináveis.  

Capacidade para lidar com surpresas: o futuro sempre será incerto e 

nebuloso, não existe a hipótese de governabilidade absoluta sobre sistemas sociais, 

mesmo  próximo desta condição há sempre um componente imponderável no 

planejamento. Devemos então, através de técnicas de governo apropriadas, preparar-

nos para enfrentar surpresas com planos de contingência, com rapidez e eficácia, 

desenvolvendo habilidades institucionais capazes de diminuir a vulnerabilidade do 

plano.  

Mediação entre o Passado e o Futuro: o processo de planejamento 

estratégico se alimenta da experiência prática e do aprendizado institucional 

relacionados aos erros cometidos. Portanto será preciso desenvolver meios de gestão 

capazes de aprender com os erros do passado e colocar este conhecimento a serviço 

do planejamento.  

Mediação entre o Conhecimento e a Ação: o processo de 

planejamento pode ser comparado a um grande cálculo que não só deve preceder a 

ação, mas presidi-la. Este cálculo não é obvio ou simples, é influenciado e dependente 

das múltiplas explicações e perspectivas sobre a realidade, só acontece, em última 

instância, quando surge a síntese entre a apropriação do saber técnico acumulado e da 

expertise  política. É um cálculo técno-político, pois nem sempre a decisão puramente 

técnica é mais racional que a política, e vice-versa. O cálculo estratégico dissociado da 

ação, será completamente supérfluo e formal, por sua vez, se a ação não for precedida 
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e presidida pelo cálculo estratégico então a organização permanecerá submetida à 

improvisação e ao ritmo da conjuntura.  

O enfoque proposto de planejamento, portanto, não é um rito burocrático ou 

um conhecimento que possa ser revelado a alguns e não a outros, mas uma capacidade 

pessoal e institucional de governar – que envolve a um só tempo perícia e arte -, de 

fazer política no sentido mais original deste termo. O processo de planejamento 

não substitui a perícia dos dirigentes, nem o carisma da liderança, ao 

contrário, aumenta sua eficácia porque coloca estes aspectos a serviço de um projeto 

político coletivo. Neste modo de ver a política, o governo e o planejamento ninguém 

detém o monopólio sobre o cálculo estratégico e sistemático sobre o futuro, há 

uma profunda diferença em relação ao antigo “planejamento do desenvolvimento 

econômico e social” tão comuns nos órgãos de planejamento de toda América Latina e 

particularmente na tradição brasileira.  

 

A concepção tradicional de Planejamento e a nova concepção 

Os métodos mais tradicionais de planejamento são extremamente normativos, 

impessoais e se dizem neutros, pois se pretendem amparados na “boa técnica de 

planejamento”. Vejamos como se estruturam teoricamente tais visões:  

Há sempre um ator que planeja e os demais são simples agentes econômicos 

com reações completamente previsíveis. O planejamento pressupõe um “sujeito” 

que planeja, normalmente o Estado, e um “objeto” que é a realidade econômica e 

social. O primeiro pode controlar o segundo.  

As reações dos demais agentes ou atores são previsíveis porque seguem leis 

e obedecem a prognósticos de teorias sociais bem conhecidas. O Diagnóstico é pré-

condição para o planejamento, ele é verdadeiro e objetivo (segue do comportamento 

social) , portanto, único possível, não explicações alternativas dos demais atores.  

O sistema gera incertezas, porém são numeráveis, previsíveis enquanto tais, 

não há possibilidade de surpresas não-imagináveis.  

O ator social que planeja não controla todas variáveis, mas as variáveis 

não-controladas não são importantes ou determinantes, não tem um 

comportamento criativo ou são controladas por outros atores.  
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Há nesta visão, uma aparente governabilidade, gerada pela ilusão de que 

as variáveis não controladas simplesmente não são importantes. A governabilidade e a 

capacidade de governar são reduzidas e absorvidos, em última instância, pela aparente 

pujança do projeto político (que é “verdadeiro” per si e portanto, auto-legitimado). 

Neste cenário só há uma teoria e técnica de planejamento, além do mais, suas 

deficiências não aparecem como problema a ser resolvido, os dirigentes se concentram 

mais nas relações de mando e hierarquia e no tempo gasto na tentativa de corrigir a 

ineficácia dos projetos (gestados convencionalmente).  

Uma concepção estratégica de planejamento – como a proposta pelo PES -  

parte de outros postulados. Na realidade social há vários agentes que planejam com 

objetivos conflitivos. A eficácia do meu plano depende da eficácia das estratégias 

dos meus oponentes e aliados. Não uma única explicação para os problemas, 

tampouco uma única técnica de planejamento. Neste modelo de poder 

compartilhado a teoria normativa e tradicional do planejamento perde toda sua 

validade. Normalmente pensamos que  se nada deve mudar o planejamento é muito 

eficaz, embora desnecessário, por outro lado, se tudo está rapidamente mudando o 

planejamento é pouco eficaz, embora muito necessário. Este paradoxo aparente se 

dissolve quando abandonamos a idéia equivocada que associa o planejamento ao 

exercício inconseqüente da pura  futurologia. Pensar estrategicamente neste novo 

enfoque pressupõe colocar as relações iniciativa-resposta de agentes criativos no 

lugar das relações causa-efeito, típica dos sistemas naturais.  

O cálculo de planejamento é sempre interativo porque, sendo a eficácia do 

nosso plano dependende da eficácia do plano dos outros atores, há um componente 

de incerteza primordial, que é diferente de processos sociais repetitivos ou das 

relações das ciências naturais. Há portanto uma carga intensiva em formulação de 

estratégias e recursos de gestão, o oposto ao “plano-livro” estático e tradicional. O 

ator que planeja está inserido num jogo de final aberto, onde o próprio tempo já 

tem conceitos diferenciados conforme a percepção de múltiplos agentes em situação 

de poder compartilhado. Isto não quer dizer, entretanto que se rejeitem instrumentos 

e ferramentas metodológicas comumente utilizadas no planejamento normativo, ao 

contrário, tais ferramentas adquirem uma utilização ainda mais pragmática e eficaz.  

Podemos resumir os postulados teóricos deste enfoque metodológico nos 

seguintes argumentos:  
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O sujeito que planeja está incluído no objeto planejado. Este por 

sua vez é constituído por outros sujeitos/atores que também fazem planos e 

desenvolvem estratégias. Deste contexto surge o componente de incerteza 

permanente e o cálculo interativo que exige intensa elaboração estratégica e um 

rigoroso sistema de gestão. O caráter modular do enfoque estratégico deriva desta 

necessidade de redimensionar, agregar, combinar diferentes operações em diferentes 

estratégias.  

O “diagnóstico” tradicional, único e objetivo, já não existe mais, no lugar 

surgem várias explicações situacionais. Como os demais atores possuem 

capacidades diferenciadas de planejamento, a explicação da realidade implica em 

diferentes graus de governabilidade sobre o sistema social.  

Não há mais comportamentos sociais previsíveis e relações de causa-efeito 

estabelecidas. O “juízo estratégico” de cada ator determina a complexidade do jogo 

aberto e sem fim. A realidade social não pode mais ser explicada por modelos 

totalmente analíticos, a simulação estratégica assume nesse contexto uma relevância 

destacada.  

O planejamento deve centrar sua atenção na conjuntura, no jogo imediato dos 

atores sociais, o contexto conjuntural do plano representa uma permanente passagem 

entre o conflito, a negociação e o consenso, é onde tudo se decide. Na conjuntura 

concreta acumula-se ou não recursos de poder relacionados ao balanço político global 

da ações de governo. É por isso que “planeja quem governa”, e “governa” quem, 

de fato planeja. Quem tem capacidade de decisão e responsabilidade de conduzir as 

políticas públicas deve obrigatoriamente envolver-se no planejamento. A atividade de 

coordenação, assim, é indissociável do planejamento, que é , também, uma opção por 

um tipo organização para a ação que refere-se a oportunidades e problemas reais.  

Os problemas sociais são mal-estruturados, no sentido de que, não 

dominamos, controlamos e sequer conhecemos um conjunto de variáveis que 

influenciam os juízos estratégicos dos demais agentes sociais envolvidos. Não há 

portanto como determinar com exatidão as possibilidades de eficácia do plano 

ou os resultados esperados em cada ação. Governar com plano estratégico mais do 

que resolver problemas significa promover um intercâmbio de problemas quando 

nosso objetivo é que problemas mais complexos e de menor governabilidade cedam 

lugar a outros menos complexos e de maior governabilidade.  
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O planejamento não é monopólio do Estado, nem de uma força social 

situacionalmente dominante. O planejamento sempre é possível e seu cumprimento 

não depende de variáveis exclusivamente econômicas, qualquer ator, agente ou força 

social tem maior ou menor capacidade de planejamento e habilidades institucionais.  

A visão normativa e a visão estratégica não existem em “estado puro” na 

prática do planejamento e nas técnicas de governo, embora a maioria dos órgãos 

públicos e da geração de técnicos trabalhe sobre influência predominante da primeira.  

 

Os momentos de aplicação do enfoque metodológico básico do PES  

O enfoque participativo e estratégico do planejamento, no plano geral, é 

estruturado através de quatro grandes passos, ou fases que podem ser recursivas e 

não-lineares, mas que representam um sequenciamento lógico da elaboração 

teórica do planejamento. A seguir suas características básicas.  

I . Momento Explicativo: no planejamento tradicional a realidade é dividida 

em setores e o método dos planejadores é tão fragmentado quanto são os 

departamentos dos órgãos de planejamento. O conceito de setor além de muito 

genérico e pouco prático é uma imposição analítica. O planejamento estratégico 

situacional propõe trabalhar com o conceito de problemas. A realidade é composto de 

problemas, oportunidades e ameaças. Esta categoria permite sintetizar a noção de 

explicação da realidade em suas múltiplas dimensões (inter-disciplinar)  com a noção 

de direcionalidade do  ator: saber selecionar e identificar problemas reais (atuais ou 

potenciais) e distinguir causas  de sintomas e conseqüências já é mudar radicalmente a 

prática tradicional dos “diagnósticos” convencionais. Explicar a realidade por 

problemas também permite o diálogo e a participação com setores populares que 

afinal sofrem problemas concretos e não “setores” de planejamento, além de facilitar a 

aproximação entre “técnicos” e “políticos”. Na explicação da realidade temos que 

admitir e processar a informação relativa a outras explicações de outros atores sobre 

os mesmos problemas, isto é, a abordagem deve ser sempre situacional, posicionada 

no contexto.  

II. Momento Normativo: após a identificação, seleção e priorização de 

problemas, bem como o debate sobre as causas, sintomas e efeitos estamos prontos 

para desenhar o conjunto de ações ou operação necessárias e suficientes para atacar 
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as causas fundamentais dos problemas (também chamadas de Nós Críticos). Esta é a 

hora de definir o conteúdo propositivo do plano. O central  neste modelo de 

planejamento  é discutir a eficácia de cada ação e qual a situação objetivo que sua 

realização objetiva, cada projeto e isso só pode ser feito relacionando os resultados 

desejados com os recursos necessários e os produtos de cada ação. Os planos 

normativos normalmente terminam aqui, onde o planejamento situacional apenas 

começa, para que ações tenham impacto efetivo e real  na causa dos problemas há 

ainda dois passos ou momentos fundamentais, o estratégico e o tático-operacional.  

III. Momento Estratégico: se a realidade social não pode ser fragmentada 

em diferentes “setores”, se outros “jogadores” existem e tem seus próprios planos, se 

o indeterminismo e as surpresas fazem parte do cotidiano, então o debate sobre a 

viabilidade estratégia das ações planejadas não é só necessário como indispensável. 

Toda estratégia é uma exploração consciente do futuro, ela resulta da situação 

diferenciada dos vários atores em relação à problemas, oportunidades e ameaças. A 

parte a grande quantidade de conceitos envolvendo o termo “estratégia” aqui vamos 

adotá-la com um conjunto de procedimentos práticos e teóricos para construir 

viabilidade para o plano, para garantir sua realização com máxima eficácia. Dois 

instrumentos-processos cabem aqui: a análise de cenários e a análise criteriosa dos 

demais atores sociais ou agentes. Os cenários representam distintas reflexões, 

limitadas pela qualidade da informação disponível, sobre possíveis “arranjos” 

econômicos, institucionais, políticos, sociais, etc., capazes de influenciar positiva ou 

negativamente a execução das ações planejadas. Ao permitir a simulação sobre as 

condições futuras os cenários permitem a antecipação das possíveis vulnerabilidades 

do plano e a elaboração de planos de contingência necessários para minimizar os 

impactos negativos. Já a análise dos demais agentes envolvidos no espaço do problema-

alvo do plano é imprescindível para identificar o possível interesse e motivação de cada 

um e o tipo de pressão que é (ou será) exercida em relação às ações planejadas. É 

obvio dizer que a elaboração de cenários e o “estudo do outro” só tem um grande 

objetivo: desenhar as melhores estratégias para viabilizar a máxima eficácia ao plano.  

IV. Momento Tático-Operacional: é o momento de fazer, de decidir as 

coisas, de finalmente agir sobre a realidade concreta. É quando tudo se decide e por 

isso do ponto-de-vista  do impacto do plano é o momento mais importante. Neste 

momento é importante debater o sistema de gestão da organização e até que ponto 
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ele está pronto para sustentar o plano e executar as estratégias propostas. Para 

garantir uma resposta positiva será preciso acompanhar a conjuntura detalhadamente e 

monitorar não só o andamento das ações propostas, mas também a situação dos 

problemas originais. Deve-se reavaliar criticamente todo o processo interno de 

tomada de decisões, o sistema de suporte à direção, como os sistemas de 

informações, devem ser revistos e reformulados. Outros temas vitais neste momento 

são a estrutura organizacional, o fluxo interno de informações, a coordenação e 

avaliação do plano, o sistema de prestação de contas, as ferramentas gerenciais 

existentes e necessárias e finalmente a forma, dinâmica e conteúdo da participação 

democrática na condução do plano. Não podemos esquecer que o planejamento 

estratégico só termina quando é executado, é o oposto à visão tradicional do “plano-

livro” que, separando planejadores dos executores, estabelecia uma dicotomia 

insuperável entre o conhecer e o agir.  

 

Conclusão – O PES na prática.  

O PES é um método que pressupõe constante adaptação a cada situação 

concreta onde é aplicado. Entretanto os principais momentos tendem a utilizar 

instrumentos metodológicos parecidos. Em síntese são trabalhados nesta ordem:  

Momento Explicativo (substitui o antigo “diagnóstico”): Análise do Ator 

que planeja (limites e potencialidades, ambiente interno e externo), identificação e 

seleção de problemas estratégicos, montar os Fluxos de explicação do problemas com 

as cadeias causais respectivas, seleção das causas fundamentais – chamadas de Nós 

Críticos como centros práticos de ação, construção da Árvore de Resultados a partir 

de uma Situação-Objetivo definida pelo grupo.  

Momento Operacional: desenhar ações ou projetos concretos sobre cada 

Nó Crítico – as chamadas Operações do Plano, definir para cada Operação necessária 

os recursos necessários, os produtos esperados e os resultados previstos, construir 

cenários possíveis onde o plano será executado, analisar a trajetória do conjunto das 

operações em cada cenários e – a partir disto – tentar diminuir a vulnerabilidade do 

Plano.  

Momento Estratégico: analisar os Atores Sociais envolvidos no Plano, 

seus interesses, motivações e poder em cada uma das Operações previstas e cenários 
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imaginados, definir a melhor estratégia possível para cada trajetória traçada, 

estabelecer um programa direcional para o plano, construir viabilidade estratégica para 

atingir a Situação-Objetivo.  

Momento Tático-Operacional (sistema de gestão): debate sobre as 

formas organizativas, a cultura organizacional e o modus operandi da organização de 

modo a garantir a execução do plano. Neste momento devem ser encaminhados os 

seguintes temas: funcionamento da agenda da direção, sistema de prestação de contas, 

participação dos envolvidos, gerenciamento do cotidiano, sala de situações e análise 

sistemática da conjuntura.  

A tecnologia de aplicação do PES é extremamente simples: (a) se apóia em 

visualização permanente, usando cartelas ou tarjetas6, (b) ambientes normais, não é 

necessário nenhum tipo de sofisticação e (c) os tempos necessários de trabalho 

intensivo costumam ser de aproximadamente 40 ou 50 horas. A realização de um 

seminário de Planejamento utilizando o PES mobiliza muito as tensões internas e 

faz aflorar conflitos muitas vezes ocultos pela rotina burocrática. Neste sentido é 

sempre recomendável o uso de técnicas e dinâmicas de grupo (como os jogos 

dramáticos, por exemplo)  para trabalhar positivamente tais tensões e processos 

grupais.  

Entretanto, pode apresentar algumas desvantagens, principalmente se não 

sofrer as adaptações metodológicas e operacionais necessárias: (a) normalmente a 

qualidade do método depende muito da qualidade do facilitador ou monitor que 

conduz o uso das técnicas e ferramentas necessárias. Isto recomenda o máximo 

cuidado na escolha do Consultor; (b) ele é um sistema metodológico tão potente, 

quanto complexo e motivador de compromissos coletivos, só é eficaz se a alta direção 

participar de todas atividades previstas, pelo tempo necessário e (c) não deve ser 

usado para solução de problemas não-complexos ou rotinas administrativas de baixo 

conflito, nestes casos a relação benefício-custo não é adequada.  

O Método do Planejamento Estratégico e Situacional é antes de tudo um 

potente enfoque metodológico, com alguns princípios e visões filosóficas sobre a 

produção social, a liberdade humana e o papel dos governos, governante e governados. 

                                                               

6 O “Projeto de Desenvolvimento de Sistema de Suporte ao Planejamento e Gestão”, desenvolvido pelo 
Laboratório Nacional de Computação Científica (MCT),  desenvolveu produtos informatizados para ajudar a 
capacitação no método bem como sua aplicação concreta segundo o enfoque do PES (www.lncc.br ). 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A análise de problemas, a identificação de cenários, a visualização de outros atores 

sociais, a ênfase na análise estratégica são elementos fundamentais e diferenciadores do 

PES em relação a outros métodos de planejamento.  

O método tem particular validade e excepcionalidade de resultados,  no setor 

público onde a presença de problemas verdadeiramente complexos e mal-estruturados 

compõe o cenário dominante. Além disso o PES, ao contrário de outros métodos 

ditos “estratégicos” assume como dominante na análise estratégica as questões 

relativas às relações de poder entre atores sociais, isto é, a variável política preside a 

elaboração da viabilidade e vulnerabilidade do Plano. Esta é uma vantagem 

metodológica vital para uso em organizações públicas onde estas questões fazem parte 

indissociável da produção de políticas públicas e do relacionamento entre staff político-

dirigente e quadro de funcionários permanentes. 
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Anexo V Conhecendo o passo-a-passo do MAPP (Método 

Altadir de Planejamento Participativo) 

Fidelis Paixão (PA) 

 

Esse texto será melhor compreendido se antes dele você ler o texto "Exercendo a Arte de 

Planejar através do Planejamento Estratégico Situacional", também de minha autoria e 

publicado neste site. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MÉTODO ALTADIR DE 

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO - MAPP:  

 

1 – Objetivos:  

Trata-se de um método criativo para orientar as discussões de problemas em 

bases populares (juntas de vizinhos, associações de moradores, partidos políticos, 

comitês eleitorais, organizações não governamentais, departamentos de pequeno 

porte etc) possibilitando a seleção e hierarquização de problemas que afetam o ator 

que planeja, a fim de planejar e propor soluções. 

O MAPP é bastante útil e eficaz para analisar problemas locais, especialmente 

por instituições que têm relação direta com a população, de modo a promover 

conscientização e envolvimento da comunidade na solução dos seus problemas.  

 

2 – Características: 

É um método simples que trabalha com: 

a) Técnicas de discussão em grupo; 

b) Análise dos problemas e suas causas; 

c) Descrição dos problemas; 

d) Identificação dos atores relevantes para os problemas; 

e) Seleção de operações para enfrentar os problemas com precisão dos recursos 

necessários; 

f) Identificação dos argumentos, condicionantes e apostas que podem influir no 

êxito do plano; 

g) Previsão de surpresas que podem afetar a validez e eficácia do plano; 
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h) É participativo e amplia as condições de decisão; 

i) Adota os princípios do planejamento situacional, especialmente: 

- Planeja quem governa, ou quem executa; 

- Você explica a partir do seu ponto de vista; 

- O outro também planeja e interfere no jogo; 

- O plano é modular e se retroalimenta; 

- É tão bom quanto o ator que planeja; 

Além de ser adaptável a partir das necessidades do ator que planeja.  

 

3 – Impactos do MAPP: 

- É um método participativo que respeita a visão que a população tem dos 

problemas locais que a afetam; 

- Cria um compromisso muito forte da população com a análise dos problemas que 

realiza e as soluções que ela mesma propõe; 

- Facilita a parceria da comunidade com os gestores públicos e forças políticas, 

promovendo a descentralização e a participação popular; 

- Transforma a consciência da população, racionalizando suas necessidades, 

assimilando as restrições de poder e a escassez de recursos econômicos e 

técnicos, transformando a comunidade da posição de mero demandante de 

soluções para gerente e responsável por essas mesmas soluções em seu próprio 

espaço de ação; 

- Democratiza e distribui poder e consciência; 

- Permite converter as ações rotineiras em ações criativas.  

 

4 – Limitações do MAPP: 

- É um método muito adequado para analisar poucos problemas, examinar suas 

relações e precisar suas soluções. Mas chega a ser limitado quando se trata de um 

plano popular que reconhece vários ou muitos problemas fortemente inter-

relacionados; 

- Trabalha, no geral, com a percepção empírica da comunidade sobre seus 

problemas, o que pode dificultar o reconhecimento de verdadeiras causas do 

problema sem recorrer a níveis adicionais de diagnósticos.  

 



 114 

5 – Técnica de visualização: 

O MAPP trabalha com grupos populares, apoiados por um monitor ou facilitador que 

domine o método e tenha experiência em processos participativos, utilizando técnica 

de visualização em cartelas, de modo que: 

- Possibilite e facilite o caráter participativo, disciplinando a inteligência e 

criatividade popular; 

- Permita uma visão global do planejamento que está sendo executado; 

- Possibilite modificações a todo o momento.Orientações para técnica de 

visualização em cartelas: 

- Escrever Com Iniciais Maiúsculas (para facilitar a leitura a distância) 

- Uma idéia em cada cartela (para facilitar retirar ou trocar de lugar a cartela) 

- 3 linhas, no máximo 4, por cartela (para facilitar leitura e criar hábito de síntese)  

 

6 – Momentos do MAPP: 

- Explicativo (foi, é, tende a ser...) 

- Normativo (deve ser...) 

- Estratégico (o ‘pode ser’ do ‘dever ser’...) 

- Tático-operacional (fazer...)   

 

MOMENTO EXPLICATIVO  

 

1. Categorias centrais:  

a. Explicação situacional: 

Explicação geral das causas do problema e suas conseqüências, feita pela comunidade 

em função de suas expectativas e interesses. 

Está compreendido por: 

- Seleção dos problemas; 

- Identificação de oportunidades; 

- Avaliação dos problemas; 

- Identificação dos atores que contribuem para geração e manutenção dos problemas.  

b. Problema 

Discrepância, para o ator que planeja, entre a realidade constatada e uma norma que 

ele aceita como referência. Ou, ‘mal-estar’ que a população sente e pode descrever 

com precisão.  
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c. Atores 

Organizações, grupos ou pessoas que se relacionam de forma significativa com o 

problema, porque têm capacidade de ação em sua geração, manutenção ou 

enfrentamento.  

d. Valor de um problema 

Importância que um ator dá à solução de um problema em função de sua inserção 

social, valores, interesses, conhecimentos, necessidades etc.  

e. PrioridadeImportância que um ator dá à solução de um problema, ponderada pela 

possibilidade de enfrentá-la com o plano.  

f. Interesse por um problema 

É o sinal com o qual um ator se situa ante a realidade, que pode ser vista como 

problema ou como oportunidade. Se expressa em 3 atitudes: 

- Manter a realidade ou rechaçar a mudança (sinal negativo); 

- Mudar a realidade (sinal positivo); 

- Indiferença (neutro).  

g. Espaço do problema 

É o âmbito explicativo pertencente a um problema, tanto do ponto de vista de sua 

definição e explicação, como da capacidade de ação do organismo, ou ator que explica, 

para enfrentá-lo.  

h. Causas 

Cadeias de argumentos que explicam os resultados que tipificam o problema.   

 

2. A explicação do problema: 

É uma reconstrução simplificada dos processos que geram os resultados captados pelo 

ator, de tal modo que se revelam as relações existentes entre esses processos e os 

resultados descritos. A técnica de explicação de problemas tem sua expressão gráfica 

na árvore explicativa, instrumento que permite clarear e verificar as relações entre os 

resultados descritos e suas causas e conseqüências.   

a. Precisão de um problemaPrecisar um problema consiste em destacá-lo para explicá-

lo, compreendê-lo e planejar a forma de enfrentá-lo. 

A precisão de um problema exige: 

- Definir seu espaço explicativo; 

- Descrever os resultados insatisfatórios que levam o autor a perceber uma realidade 

como problema; 
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- Construir o modelo explicativo do problema, no qual se ordenam as causas e as 

conseqüências dos resultados descritos;  

b. O espaço de um problema 

Um problema se pode precisar: 

- No espaço do problema propriamente dito, o que permite delimitar as explicações 

de problemas estreitamente relacionados. Esta delimitação é útil para deter a análise 

nos limites com outros problemas, ao mesmo tempo em que se possibilita constatar a 

relação que existe entre eles. 

- No espaço controlado pelo ator que planeja, o que permite determinar as causas que 

podem ser enfrentadas diretamente pelo ator e aquelas que escapam à sua capacidade 

de ação. Esta separação é útil para conhecer a capacidade de ação direta sobre um 

problema e definir as demandas de ação a outros atores.  

c. Descrição de um problema 

É uma caracterização precisa dos fatos que motivam o ator a perceber um problema. 

Constituem os resultados produzidos pelos diferentes atores envolvidos na geração e 

manutenção do mesmo.É importante descrever um problema para: 

- Distinguir um problema de outro; 

- Precisar as diversas maneiras de entender ou visualizar um mesmo problema ou os 

vários interesses sobre ele; 

- Avaliar a eficácia das operações que se planejam para enfrentar o problema 

(acompanhamento eficiente do plano). 

Cada descritor de problema deve ser precisado com indicadores qualitativos ou 

quantitativos.   

 

MOMENTO NORMATIVO  

 

1. Categorias centrais: 

a. Situação-objetivo: 

É a situação que se deseja alcançar com o plano. Não é uma meta definitiva, pois pode 

ser modificada de acordo com a evolução da situação.  

b. Nós críticos: 

São aquelas causas que têm um papel significativo na produção dos fatos que 

determinam o problema. 

- Frentes de ataque direto aos nós críticos: operações; 
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- Frentes de ataque indireto aos nós críticos: demandas.  

c. Operações: 

São os meios selecionados pelo ator para atacar as frentes de ação direta e alcançar a 

situação objetivo. Constituem compromissos de ação e se expressam numa relação: 

Recursos que geram Produto(s) que geram Resultados Esperados  

 

2. Como se formula uma situação-objetivo:  

1. Como uma totalidade situacional imaginada, ao fim de um horizonte de tempo 

determinado, como resultado da mudança produzida pela execução do plano. Em 

conseqüência, é necessário precisar os descritores de resultados e explicar as 

causas que as produzem.  

2. Com precisão tanto qualitativa como quantitativa.  

3. Como uma referência móvel e não como um ponto de chegada estático. 

A situação-objetivo pode se expressar graficamente na árvore de resultados que, igual 

a árvore explicativa da situação inicial, descreve os resultados produzidos pelos atores 

envolvidos no problema, porque se produzem esses resultados e as conseqüências que 

eles geram. Mas, ao contrário da árvore explicativa, que expressa a visão de um ator 

sobre a realidade presente, a árvore de resultados representa a situação que o ator 

pretende construir mediante sua ação planejada.  

 

3. As operações 

3.1. Elaboração das operações 

No momento de elaborar as operações, o ator que planeja deve cumprir com os 

seguintes requerimentos: 

a. Definir, claramente, um compromisso de fazer algo para alterar a situação; 

b. Estabelecer os responsáveis diretos para que o compromisso anunciado se cumpra; 

c. Precisar os meios concretos que se utilizarão para alcançar os efeitos e os 

resultados previstos; 

d. Prever os resultados esperados em relação com os descritores do problema; 

e. Precisar o horizonte de tempo no qual se deve executar e propor alcançar 

resultados.  

3.2. Avaliação das operações 

A multiplicidade de recursos escassos e de critérios de eficácia, exige que as operações 

sejam avaliadas de acordo com o conjunto de fatores que refletem essa multiplicidade 
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de critérios. O quadro abaixo reúne os critérios indispensáveis, ainda que não os 

únicos possíveis, para a avaliação das operações. O responsável pela elaboração do 

plano pode incluir outros critérios que considere necessários para fazer uma avaliação 

mais completa e aguçada.  

Critério: EFICIÊNCIA 

Pergunta: Como é a relação recurso-produto? 

Respostas Possíveis: 1. Alta produção com poucos recursos (alta eficiência). 2. 

Produção insuficiente com muitos recursos (baixa eficiência).  

Critério: EFICÁCIA 

Pergunta: Qual é o impacto do produto sobre os descritores do problema? 

Respostas Possíveis: 1. A descrição do problema muda de direção com a intensidade 

necessária (alta eficácia). 2. Não se altera a descrição do problema (baixa eficácia).  

Critério: MATURAÇÃO 

Pergunta: Em quanto tempo oferece resultados? 

Respostas Possíveis: 1. O tempo necessário para mudar a situação na direção 

esperada. 2. Não produz resultados oportunos.  

Critério: SENSIBILIDADE 

Pergunta: Em que medida depende das condicionantes do plano? 

Respostas Possíveis: 1. Excessivamente. 2. Razoavelmente. 3. Pouco.  

Um gráfico para identificação e avaliação das operações deve conter minimamente 

essas variáveis: Operação – Recursos – Produto – Resultados – Eficiência – Eficácia.  

 

4. Demandas a outros atores 

São propostas de ação concretas para enfrentar problema. Expressam-se como 

petições de compromissos de ação.  

 

5. Como se seleciona a ‘frente de ataque’: 

- Após a construção das árvores explicativa e normativa, analise as causas dos 

descritores na árvore explicativa e responda às seguintes indagações: 

5.1. Como influi cada causa sobre cada descritor? Seu impacto é forte (F), médio (M) 

ou débil (D) na produção do resultado descrito? 

5.2. O ator que planeja tem capacidade de ação sobre essas causas (A), ou somente 

pode pedir (P) requerer a outros atores ou instâncias que atuem sobre elas? 
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Essa avaliação pode ser feita utilizando uma matriz com as seguintes variáveis: CAUSAS 

– IMPACTO – DESCRITORES – CAPACIDADE DE AÇÃO – SELECIONAR. 

5.2.1. Selecione como frente de ataque as causas que tenham alto ou médio impacto 

sobre um ou mais descritores e as que estejam dentro da capacidade de ação do ator 

que planeja. 

5.2.2. Selecione as causas de alto impacto sobre um ou mais descritores que escapem 

da capacidade de ação do ator que planeja, para formular demanda a outros atores.  

 

6. Como planejar as operações e as demandas 

6.1. O ator que planeja deve perguntar a si mesmo o que deve fazer e o que deve 

demandar a outro ator para alcançar os resultados descritos e explicados na árvore de 

resultados.  

6.2. Expressar as operações e as demandas. Designar um responsável para cada uma 

delas e identificar os atores que podem prestar apoio na execução de cada operação. 

Determine prazos. 

Essa matriz deve conter as seguintes definições: 

Operação – Responsável – Prazo – Apoio  

6.3. Analisar a relação entre os recursos o produto e os resultados em cada operação. 

Distinguir as operações exigentes em recursos financeiros das que não requerem 

recursos desse tipo para sua produção.  

Essa matriz pode conter minimamente as seguintes variáveis:Operação – Produto – 

Resultado – Eficiência – Eficácia  

6.4. Formular um orçamento para as operações exigentes em recursos financeiros, 

identificando as fontes de captação e de gastos (remunerações, materiais, serviços, 

investimentos etc).    

 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

1. O que é uma estratégia ? 

- É uma maneira de converter o planejamento normativo em uma realidade viável. 

- No momento estratégico exploram-se as maneiras de fazer possível a realidade 

esperada, ou, a situação-objetivo.  
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2. Por que é necessário formular estratégias ? 

- Em diversas ocasiões o ‘pode ser’ não coincide com o ‘deve ser’ porque o promotor 

do plano: 

i. Não tem poder suficiente;  

ii. Carece dos recursos financeiros necessários; 

iii. Não conta com uma organização adequada para produzir as ações planejadas para 

enfrentar os problemas.  

 

3. O que significa viabilidade? 

- Possibilidade de decidir uma operação que se realize; 

- Possibilidade de executar uma operação; 

- Possibilidade de manter a decisão pelo tempo que seja necessário para que se 

produzam os resultados esperados.  

 

4. Como construir a viabilidade do plano? 

4.1. Atores relevantes e suas posições frente ao problema 

O valor e o interesse que cada um dos atores relevantes dá aos problemas condiciona 

sua atuação frente a eles e frente às operações planejadas para enfrentá-los. 

Apoio prevê cooperação 

Rechaço demanda negociação/imposição para superar o conflito 

Indiferença pressupõe necessidade de cooptação  

4.2. Encadeamento de operações 

Encadeamento das operações do plano de modo que cada uma delas abra caminho à 

seguinte. Para encontrar o melhor encadeamento de operações é necessário simular 

trajetórias possíveis.  

 

5. Exame de vulnerabilidade do plano 

5.1. Categorias centrais 

a) Condicionantes: 

Fatos dos quais depende a realização do plano. Condicionam a produção das 

operações necessárias para alcançar a situação-objetivo. Condicionantes podem ser: 1. 

Dependentes da vontade do ator que planeja; 2. Dependentes da vontade de outros 

atores; 3. Não dependentes de atores definidos.  
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b) Surpresas: 

Fatos de alto impacto, positivo ou negativo, e de baixa probabilidade de ocorrer, que 

podem afetar a validez do plano.  

5.2. Por que é necessário avaliar a vulnerabilidade do plano? 

- Constitui um modo de lidar com a incerteza: 

a) Prepara o ator para reagir veloz e eficazmente frente a surpresas sem perder a 

direcionalidade do plano; 

b) Põe a descoberto as hipóteses que fundamentam as previsões que se fazem no 

plano e permitem tanto pré-avaliar a sensibilidade das ações planejadas frente a tais 

hipóteses, como elaborar planos alternativos. 

c) Uma maior sofisticação da análise levaria à construção de cenários.  

 

6. Como avaliar a vulnerabilidade do plano: condicionantes 

6.1. Identifique as condições que se devem cumprir para que cada operação possa 

executar-se com a eficiência necessária. 

6.2. Avalie o impacto dos condicionantes identificados sobre as operações (A – alto; M 

– médio; D – débil). 

6.3. Imagine as conseqüências que terá sobre as operações se não ocorrerem ou 

ocorrerem os condicionantes de médio e alto impacto não dependentes da vontade 

do ator que planeja. 

6.4. Elabore uma ou mais operações alternativas para superar os condicionantes, 

dentro da direcionalidade do plano. 

6.5. Avalie a vulnerabilidade do plano.Se as operações centrais do plano (aquelas sem 

as quais seria impossível alcançar a situação-objetivo) dependem excessivamente de 

condicionantes de alto impacto não controláveis e não superáveis por outra operação, 

o plano é muito vulnerável e deve ser revisado profundamente.  

 

7. Como avaliar a vulnerabilidade do plano: surpresas 

7.1. Enumere as surpresas que podem afetar a cada uma das operações. Procure 

identificar as mais significativas. 

7.2. Examine o impacto (positivo ou negativo): alto, médio ou débil das surpresas 

enumeradas. 
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7.3. Pense no que você faria frente às surpresas de alto impacto (positiva ou negativa) 

para aproveitar as oportunidades (impacto positivo) ou para manter a direcionalidade 

do plano (impacto negativo).  

 

8. Como encadear as operações do plano 

Elabore um cronograma de execução das operações (e, se for o caso, das ações), 

tendo sempre presente: 

a) A necessidade ou possibilidade de que uma operação abra caminho para outras; 

b) Os condicionantes e o momento em que devem ocorrer.   

 

MOMENTO TÁTICO-OPERACIONAL  

 

1. Detalhamento das operações: 

Deve-se definir uma matriz que preveja:  

1. Operação  

2. Ação – Sub-Ação – Responsável – Prazo – Indicador. 

 

2. Sistema de direção: 

2.1. Requerimentos 

a) Definir claramente responsabilidades sobre as operações do plano; 

b) Estabelecer métodos de prestação de contas por resultado; 

c) Métodos ágeis de avaliação e correção.  

2.2. Subsistemas 

a) Gerência por operações 

- Sistema orientado por um critério de eficácia. 

- Entrega responsabilidades sobre módulos bem definidos. 

- Abre a possibilidade de pedir e prestar contas por resultados. 

b) Petição e prestação de contas 

- Avaliação das mudanças situacionais ocorridas pela aplicação do plano. 

- Predefine momentos, procedimentos e critérios de avaliação com os quais os 

responsáveis deverão prestar contas.  

2.3. Proposta de sistema de direção 

Num sistema de direção os Promotores do Plano (Comissão executiva) 

devem propor o plano e prestar contas à Base da Organização, atribuir 
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responsabilidades ao(s) Responsável(is) por Operação(ões) e deles receber 

prestação de contas.    

2.4. Sistema de monitoramento 

a) Monitorar os indicadores e as tendências, revisando operações se houver 

necessidade ou alterando as metas se for o caso, num processo de retroalimentação 

do plano; 

b) Pactuar critérios de satisfação para demandas requeridas a outros atores; 

c) Estabelecer coletivamente os compromissos lingüísticos, de informação e de 

avaliação. Num sistema de alta responsabilidade, a Coordenação executiva 

designa o Coordenador do Plano e dele recebe prestação de contas. O 

Coordenador do Plano cobra e subsidia o(s) Responsável(eis) por 

Resultado(s) ou Operação(ões), deles recebendo subsídios e prestação de contas. 

Esses, por sua vez, garantem implementação ao Responsável por ação e deles 

recebem informações e prestação de contas.     

 

PASSO A PASSO PARA EXECUÇÃO DO MAPP  

 

I – MOMENTO EXPLICATIVO 

1º PASSO: IDENTIFICAR O ATOR, PROJETO E PROBLEMAS 

- O ator: descrição exata de quem está planejando. É necessário ressaltar que, 

segundo este método, planeja quem executa a missão. Ou seja, o plano deve ser feito 

por quem tem a governabilidade para viabilizá-lo. 

- O seu projeto: o que esse ator se propôs a alcançar com sua ação política. 

- Os seus problemas: quais são os problemas ou dificuldades que o ator enfrenta 

para alcançar ou atingir seu projeto político. (Aqui se pode aplicar um brainstorm).   

2º PASSO: SELECIONAR O PROBLEMA CENTRAL 

Identificados os problemas, iremos selecionar o mais importante, ou seja, qual o 

problema central que impede, inviabiliza ou dificulta a implementação do projeto 

político do ator. Aqui se pode utilizar a “matriz decisória” se o grupo tiver dificuldade 

para selecionar 1 problema, evitando sempre a votação e tomando decisões com o 

máximo de consenso possível.  
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3º PASSO: CONSTRUIR A ÁRVORE EXPLICATIVA 

Selecionado o problema central, iremos analisá-lo e explicá-lo pormenorizadamente, 

levando em consideração os indicadores que mostram sua dimensão e gravidade, assim 

como, descrevendo a relação causa-conseqüência. 

- Descritor(es) do problema: Como se manifesta o problema, ou seja, qual o 

sintoma, o indicador mais imediato ou “palpável” do problema. Um bom descritor é 

aquele que qualifica e/ou quantifica a dimensão da gravidade do problema. 

- Causa(s) do problema: O que está por trás do problema, quais suas causas, 

onde estão suas raízes mais mediatas e imediatas. 

- Conseqüência(s) do problema: O que este problema provoca ou traz como 

conseqüências, quais seus resultados.  

4º PASSO: SELECIONAR NÓ(s) CRÍTICO(s)Feita a árvore explicativa, vamos 

selecionar os NÓS CRÍTICOS. Para isso teremos que nos perguntar sobre as causas 

de nosso problema, fazendo uma avaliação baseada na seguinte pergunta: Qual é a(s) 

causa(s) principal de nosso problema, dentre as inseridas na árvore explicativa, que se 

viermos a atacar com um plano de ação, resolveremos o problema.  

 

II – MOMENTO NORMATIVO 

5º PASSO: CONSTRUIR A ÁRVORE DE RESULTADOS 

A árvore de resultados é uma maneira de visualizarmos nosso desejo. Na prática, nada 

mais é do que passar nossa árvore explicativa para o resultado que almejamos. Essa 

passagem não deve ser feita de forma mecânica, pois neste momento temos a chance 

de perceber que alguns elementos da árvore explicativa poderão cair fora e, quem 

sabe, novos elementos poderão ser acrescentados.  

6º PASSO: NORMATIZAÇÃO 

Aqui pensaremos operações/ações que poderão ser planejadas para atacar os nós-

críticos já selecionados. Podemos detalhar todas as atividades imagináveis para cumprir 

os passos da operação necessários à extinção ou debilitação do problema. 

Definiremos: 

- O nome da atividade. 

- Recursos necessários: podem ser os mais variados, tais como: financeiros (dinheiro 

necessário para arcar com os ônus da atividade); humanos (pessoas disponíveis); 

cognitivos (capacidade de elaboração e desenvolvimento teórico ou científico 

específico); organizativos (estrutura adequada, cultura organizativa, capacidade de 
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produção coletiva); políticos (credibilidade, legitimidade, influência, trânsito, capacidade 

de pressão) etc. 

- Prazos (pode ser definido como curto, médio e longo, desde que pactuado o 

entendimento sobre esse tipo de prazo). 

- Resultado (o que se espera alcançar como resultado).  

 

III – MOMENTO ESTRATÉGICO 

7º PASSO: OUTROS ATORES 

Aqui nos perguntaremos por OUTROS ATORES sociais que manifestem interesse 

pelo nosso plano ou operação. Eles podem ter interesse positivo ou negativo, ou seja, 

jogar a favor ou contra. Neste sentido, eles poderão ser ALIADOS, ADVERSÁRIOS ou 

NEUTROS. Vamos preparar formas para reforçar a participação dos aliados, cooptar 

os indiferentes, neutralizar ou cooptar os adversários.  

8º PASSO: RECURSOS 

Aqui detalharemos os RECURSOS que TEMOS e os que nos FALTAM para 

concretizar nossas operações. No caso de faltar recursos, identificaremos ONDE e 

COMO procurá-los.  

9º PASSO: VIABILIDADE 

Faremos avaliação sobre a VIABILIDADE das operações propostas, levando em 

consideração os recursos que temos e os que nos faltam. Pensaremos, por exemplo: 

se depender dos recursos humanos que temos ou não temos, quanto por cento de 

nossa atividade ou operação será possível realizar? Essa avaliação nos ajudará a 

identificar onde o plano é mais forte ou débil, em quais tipos de recursos somos mais 

dependentes ou autônomos e onde devemos apostar mais ou descartar.  

10º PASSO: SURPRESAS 

Vamos pensar as SURPRESAS, coisas ou fatos que sendo pouco provável de ocorrer, 

se ocorrer, terão grande impacto em nossas operações. Podemos pensar surpresas 

desagradáveis (negativas, que poderão fazer estrago) ou agradáveis (positivas, que 

dariam qualidade a nosso plano de ação).  

11º PASSO: PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Um PLANO DE CONTINGÊNCIA é a resposta que daremos às surpresas. Quer 

dizer, como combateremos tais surpresas, que atividades ou operações faremos caso 

aconteça tal surpresa. É importante pensar surpresas vindas de outros atores 
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(adversários ou aliados), do próprio ator que planeja, dos recursos, das mudanças 

conjunturais ou da própria natureza, desde que não sejam meras quimeras.  

 

IV – MOMENTO TÁTICO-OPERACIONAL 

12º PASSO: TRAJETÓRIA 

Finalmente faremos uma descrição detalhada de nosso plano de ação. Aqui deverão ser 

definidas as operações/atividades que efetivamente são possíveis de serem realizadas. 

Aquelas que do momento normativo, após passarem pela ‘peneira’ do momento 

estratégico, são efetivamente viáveis.  

A TRAJETÓRIA deverá mostrar:  

NOME da OPERAÇÃO e suas ATIVIDADES 

RESPONSÁVEL (quem será encarregado de realizar tais tarefas) 

DATA (quando será feita tal atividade, ou qual seu prazo final para realização) 

LOCAL (onde será realizada a atividade) 

RESULTADO (que resultado se espera atingir com tal operação).  

13º PASSO: SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AVALIAÇÃO E 

RESPONSABILIDADES 

Definir mecanismo de gerenciamento do plano escolhendo um gerente e um 

sistema de direção, preparando do fluxograma com sistema de alta 

responsabilidade. 

Definir mecanismos de avaliação permanente do plano, de modo a propiciar sua 

retroalimentação e acompanhamento conjuntural. Elaborar cronograma de 

execução das atividades e operações, incorporando pessoas que poderão apoiar os 

responsáveis pelas ações ou tornar-se responsáveis por sub-ações. Nesse momento 

podem ser preparados tabelas e gráficos comparativos de responsabilidades, até 

mesmo utilizando recursos de gerenciamento estratégico, tais como o Gráfico de 

Gant, princípio de Pareto, matriz de administração de tempo, 

delegação de poder-responsabilidade, matriz decisória, índice de 

referência e fluxograma de processos.   
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Bibliografia utilizada na composição deste texto:  

 

Planejamento – orientações para o um planejamento baseado na concepção estratégica 

situacional, de Marco Arroyo. INCA, 1994. 

Elementos conceituais do planejamento, da Escola Sindical 7 de outubro. 

Adeus, Senhor Presidente, de Carlos Matus. Litteris Ed., 1989. 

Planificação, Liberdade e Conflito, de Carlos Matus. ILDES, 1989. 

O Plano como aposta, de Carlos Matus. ILDES. 

Dez teses sobre as práticas de governo, de Carlos Matus. ILDES. 

MAPP - Método Altadir de Planificacion Popular, da Fundacion Altadir.   

Curso de planejamento estratégico - Método MAPP, do INCA e ASCOM-UFPA, maio de 

1994. 
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Anexo VI Experiências com a utilização de técnicas de 

Estimativa Rápida, em programas sociais e 

serviços de saúde, podem servir de referência na 

avaliação... 

www.adolec.br/bvs/adolec/P/.../cap03.htm  

 

Parte integrante do livro:  

Tanaka, Oswaldo Y.; Melo, Cristina. Avaliação de Programas de Saúde do 
Adolescente - um modo de fazer. São Paulo : Edusp, 2001. 

 

III COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

A coleta de dados deve se iniciar por aquelas informações que se encontram 

disponíveis. Freqüentemente os dados quantitativos de produção de atividades 

(Processo) e de recursos disponíveis (Estrutura) são os de mais fácil acesso no 

nível local ou mesmo na gerência do programa. 

Como exemplo, a coleta poderia iniciar-se pelos seguintes dados disponíveis: 

• O número de consultas médicas realizadas com adolescentes em um 

determinado período.  

• O relato ou opinião sobre determinada característica do atendimento, como: 

tempo de espera; razões de não seguimento de sessões de aconselhamento, 

etc..  

• O levantamento da percepção dos profissionais sobre determinadas situações 

caracterizadas como "anormais", como: ausência repetida de adolescentes no 

pré-natal.  

Com os dados disponíveis, devemos construir os indicadores e analisá-los em relação 

aos parâmetros definidos. A partir dessa análise preliminar, e já selecionados os novos 

indicadores, devemos ponderar se há necessidade da coleta de novos dados, visando o 

aprofundamento da avaliação. A escolha de quais novos dados coletar dependerá 

sempre da importância do indicador selecionado e da disponibilidade e factibilidade de 

obtenção deste dado.  
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Antes de iniciar a nova coleta de dados, será necessário escolher uma abordagem que 

aumente a capacidade de conhecimento do objeto da avaliação. A abordagem 

quantitativa em geral é usada para realizar as aproximações iniciais com o objeto da 

avaliação, que é descrito e explicado parcialmente. Isto ocorre devido à disponibilidade 

de dados nos programas e serviços e à familiaridade que a maioria dos técnicos 

possuem com os números. Havendo necessidade de avançar no significado e na 

interpretação do fenômeno a abordagem qualitativa deve ser utilizada. Isso é 

importante para evitar a coleta de dados de características já conhecidas para a 

avaliação. 

Se a abordagem adotada for a Quantitativa:  

a. Começar sempre por dados quantitativos das atividades realizadas pelo 

programa e/ou serviço.  

b. Escolher um período para coleta complementar de dados:  

• O período mais prático para a coleta de dados de produção de atividades é a 

"semana típica". A semana típica está baseada no pressuposto de que uma 

oferta constante gera uma demanda constante e portanto representa a 

produção de atividades que se deseja analisar. As modificações observadas nas 

quantidades de atividades/procedimentos são mais fortemente influenciadas 

pelas modificações nos tipos de atividades ofertadas do que nas reais 

necessidades de saúde da população-alvo. Portanto, ao escolher uma semana 

típica, 5 dias úteis para uma unidade básica de saúde (2ª a 6ª -feira) ou na escola 

ou outro recurso comunitário, esta semana não deve ser precedida ou seguida 

de feriados ou estar situada em meses tradicionais de férias.  

• Deste modo, é possível a obtenção de dados que possibilitem conhecer a 

situação e que permitam a construção de uma linha de base para o processo de 

avaliação. Se para um outro momento de avaliação for utilizada a mesma 

técnica, teremos a comparação entre os indicadores coletados, mesmo que 

estes não sejam exatos, isto é, com capacidade de retratar de forma completa e 

acurada a situação avaliada.  
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Se a abordagem adotada for a Qualitativa: 

A sugestão é que se comece a coleta através do grupo focal (Anexo 2). Esta técnica 

é muito útil nas seguintes situações: 

a. Quando se pretende investigar a perspectiva de um grupo (modos de 

conceber, perceber e valorar) sobre uma determinada situação.  

b. Que envolve pessoas que sofrem problemas ou estão submetidas a uma mesma 

situação.  

c. Quando a avaliação deve ser realizada em diferentes contextos.  

d. Para a elaboração de guias de entrevistas e questionários.  

e. Antes ou depois da utilização de outras técnicas. Por exemplo:  

• na fase de exploração de uma situação que se quer avaliar, visando a coleta de 

informações;  

• para produzir hipóteses da avaliação, quando se conhece pouco sobre o 

problema a ser avaliado.  

Principalmente através da abordagem qualitativa, a comparação entre os dados 

disponíveis e os coletados e preparados deverá resultar na formulação de novas 

perguntas e permitir responder às hipóteses iniciais da avaliação. 

Considerando que essa comparação está inicialmente restrita às informações 

disponíveis, dificilmente contemplará todas as questões formuladas, mas seguramente 

possibilitará conhecer um pouco melhor o objeto da avaliação. Experiências com a 

utilização de técnicas de Estimativa Rápida, em programas sociais e serviços de 

saúde, podem servir de referência na avaliação qualitativa. A Estimativa Rápida é 

uma técnica de coleta de informações, que possui como características a sua 

simplicidade, baixo custo e preparo rápido de técnicos e pessoas da comunidade para 

atuarem como pesquisadores de campo (Chambers 1981; Melo et al. 1993; Di Villarosa 

1993). 

Na escolha dos instrumentos e métodos de coleta de dados, o critério de 

oportunidade (no tempo) da avaliação deve ser respeitado. Esta escolha deve ser 

bastante criteriosa, visando obter os dados de maneira a mais rápida possível. Na 

avaliação é mais importante conhecer a margem de erro originada pela coleta do que 

sofisticar o método visando diminuir essa margem de erro. Isso pode comprometer a 
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finalidade e a oportunidade da avaliação para a tomada de decisão. Vejamos um 

exemplo a seguir, relacionado com uma mesma situação, mas onde os objetos da 

avaliação são diferentes. Observe como muda o tipo de dado necessário e as possíveis 

fontes: 

Situação Objeto da 
avaliação 

Tipo de dado 
indicado 

Fonte 

Excesso de 
demanda de 
adolescentes para 
sessões de 
aconselhamento  

Serviço _ a dinâmica 
e o processo de 
produção da sessão 
e fluxo dos 
adolescentes 

Número de sessões 
produzidas/ 
Aconselhador/ 
Tempo 
Fluxo de atendimento 
dos adolescentes 
Freqüência às sessões 
agendadas  

Planilha diária de registro  
Boletim de registro de 
atividades 
Normas estabelecidas 
pelo programa 
Observação e análise do 
fluxo de adolescentes  

Excesso de 
demanda de 
adolescentes para 
sessões de 
aconselhamento 

Usuário – razões da 
procura pela 
atividade 

Tipos de problemas 
expressados 

Questionário aplicado 
com adolescentes 

A continuação da avaliação deverá se processar após o cumprimento dos momentos 
de:  

1. Análise ® julgamento de valor ® decisão (que modifique ou faça uma 
intervenção sobre a situação avaliada) baseada nos dados disponíveis;  

2. Formulação de novas hipóteses ou perguntas sobre o que se quer 
saber com a avaliação, e só então iniciar nova seleção de indicadores ® coleta 
® análise mais profunda das informações obtidas.  

  

Técnicas e instrumentos para coleta de dados  

Para facilitar o trabalho de quem está iniciando um processo de avaliação, 
apresentamos no Quadro 6 as mais conhecidas técnicas e instrumentos para coleta 
de dados. Esperamos que a descrição sucinta e as indicações de uso facilitem a escolha 
dos instrumentos e técnicas que possam ser utilizados de acordo com os propósitos e 
o contexto da avaliação. Além disso, no Anexo 2, encontram-se orientações para 
operacionalizar um grupo focal, técnica para coleta de dados qualitativos, e, no 
Anexo 3, orientações para a elaboração de um questionário, técnica muito utilizada 
para coleta de dados quantitativos. 

 

 

Quadro 6 _ instrumentos e técnicas para coleta de dados 
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Tipo Descrição Uso 

Dados 
secundários 

Informações obtidas através de 
documentos impressos (estudos, boletim 
de produção, documentos oficiais, mapas 
geográficos, etc.), manuscritos pessoais ou 
audiovisuais já existentes. 

Nas abordagens quantitativa e 
qualitativa.  
Podem permitir a coleta de 
dados importantes na 
avaliação de serviços de 
saúde, impedindo perda de 
tempo e outros recursos na 
obtenção de informações já 
existentes.  

Observação 
direta 

Conjunto de operações que visa testar 
hipóteses através da confrontação com 
dados observáveis.  
Baseado na observação visual.  

É um ótimo instrumento, quando agregado 
à coleta de dados de entrevistas.  

Na abordagem qualitativa, 
pois produz dados 
qualitativos. 
A observação deve ser feita 
sobre os indicadores 
selecionados. O avaliador 
deve proceder pessoalmente 
à coleta dos dados.  
Deve-se construir um 
instrumento-guia da 
observação.  

Grupo focal Técnica de discussão não-diretiva em 
grupo. Reúne pessoas com alguma 
característica ou experiência comum. O 
foco da discussão deve ser o tema ou área 
de interesse. A técnica não busca o 
consenso e sim as diferentes opiniões e 
atitudes sobre o tema abordado. 

Quando se quer obter dados 
qualitativos, principalmente 
relativos à opinião do grupo 
participante. Permite análise 
de atitudes e expressões 
verbais, além das diferenças 
existentes entre as opiniões 
expressadas. 

Entrevista 
estruturada  
  

  

Entrevista 
semi-
estruturada  

É um dos métodos mais ricos de coleta de 
informações. É realizada através de um 
conjunto estruturado de perguntas 
precisas. 
A entrevista semi-estruturada difere da 
anterior por não ser inteiramente aberta, 
mas não ser conduzida por muitas questões 
pré-estabelecidas. Baseia-se apenas em uma 
ou poucas questões/guias, quase sempre 
abertas. Nem todas as perguntas 
elaboradas são utilizadas. Durante a 
realização da entrevista pode-se introduzir 
outras questões que surgem de acordo 
com o que acontece no processo em 
relação às informações que se deseja obter.  

É muito utilizada na obtenção 
de dados qualitativos, 
permitindo também obtenção 
e análise de dados 
quantitativos. 
Recomenda-se sua utilização 
quando se têm definidos 
claramente os meios de 
análise das informações 
obtidas.  

Entrevista 
não-
estruturada 

Baseada apenas em uma questão 
motivadora inicial, não deve sofrer a 
interferência do entrevistador durante sua 
realização.  

Permite a obtenção de grande 
quantidade de dados 
qualitativos. É mais utilizada 
em estudos de caráter 
sociológico e psicológico. 
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Inquérito por 
questionário 

Série de perguntas dirigidas a uma amostra 
representativa de pessoas.  

Principalmente para obtenção 
de dados quantitativos, com 
perguntas pré-codificadas para 
facilitar a análise. Exige uma 
análise estatística dos dados. 

  

Análise dos dados quantitativos 

A análise dos dados quantitativos poderá ser simplificada se houver uma preparação 

destes de modo a facilitar a comparação com o parâmetro definido (Quadro 7). 

Para facilitar a análise devemos preparar os dados em tabelas ou gráficos, o que 

permite uma visualização mais objetiva e, conseqüentemente, melhor comparação. As 

formas usuais utilizadas para a apresentação de dados qualitativos são: 

• Gráfico de Barras ou Histograma _ compara serviços distintos. Pode 

demonstrar a variação de uma determinada medida e sua distribuição.  

• Gráfico de Linhas _ analisa tendências e a dinâmica do comportamento de 

um fenômeno.  

• Torta ou Pizza – permite a análise de proporções.  

Etapas da análise de dados quantitativos 

Inicialmente, a análise dos dados quantitativos deverá ser feita utilizando-se os 

números absolutos coletados. Esta primeira aproximação pode facilitar a identificação 

de problemas ou relações que apontem para um "julgamento de valor". Para os casos 

em que os números absolutos são pequenos ou há uma influência marcante do 

contexto (local) onde as informações foram coletadas, seria adequado, para a análise, 

que esses dados fossem transformados em taxa ou razão, visando aumentar a 

possibilidade de análise comparada.  

Por exemplo: número de atendimentos de enfermagem muito baixo. A informação 

poderia ser reconstruída transformando-se este número em uma proporção em 

relação ao total do atendimento realizado e depois comparar com o parâmetro 

adotado. 

Para análise de dados quantitativos é necessário que o avaliador assuma a objetividade 

inerente ao processo de avaliação. Essa premissa é importante para deixar claro que a 

busca "interminável" de um dado mais preciso não necessariamente garante a 

objetividade da avaliação.  
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Isto porque o julgamento de valor emitido apresenta um alto grau de subjetividade que 

dependerá mais do conhecimento prévio, da expectativa e dos valores do avaliador do 

que propriamente do dado objetivo. Essa subjetividade pode também estar retratada 

tanto na rigidez e/ou ambição do parâmetro definido para comparação como na 

expectativa de mudança esperada. 

A título de exemplo: tomando-se como base uma proposta de cobertura do programa, 

podemos ter dois tipos de julgamento de valor frente a uma cobertura alcançada de 

50%. Para um avaliador otimista esse percentual seria bom, ao passo que para um 

pessimista poderia ser insatisfatório, ambos baseados no mesmo dado numérico. 

Análise dos dados qualitativos 

A coleta de dados qualitativos se processa com a utilização de vários instrumentos 

(Quadro 6). O mais importante é definir com pertinência os dados necessários, sem 

preocupações com a definição de uma amostra estatística, pois o que se busca é 

compreender o significado e as relações expressadas. 

Geralmente é muito fácil adquirir e/ou copilar uma grande quantidade de informação 

qualitativa. O mais difícil, no entanto, é analisar adequadamente estas informações e 

mesmo definir exatamente o que é mais importante para ser analisado. 

Para evitar esse tipo de problema é essencial definir quais são as informações mais 

relevantes e como analisá-las antes de iniciar a coleta. Na coleta de dados qualitativos 

o que importa é a representatividade dos mesmos. A rigor, não existe necessidade de 

definir uma amostra, porque o que importa é o significado de uma informação para a 

situação avaliada e não a quantidade de informantes que repetem essa mesma 

informação ou o número de vezes em que ela aparece.  

Podemos, no entanto, utilizar uma "amostra intencional", isto é, entrevistar, observar 

ou realizar um grupo focal com as pessoas que, por critérios definidos pelo avaliador, 

sejam capazes de transmitir as informações que se julgam necessárias para realizar a 

avaliação (isto significa que as pessoas ou grupos escolhidos devem ser selecionados 

baseados no critério de representatividade dentro do contexto onde se realiza a 

avaliação). 

Ao utilizar a técnica da observação, que é um processo muito interessante mas 

exaustivo, devem-se definir previamente os aspectos, fatos e elementos do ambiente 

considerados fundamentais para o processo de avaliação. Deve-se registrar o que as 

pessoas falam e modo como reagem (seus gestos, atitudes, comportamento físico e 



 135 

emocional), como também todas as circunstâncias consideradas importantes que estão 

envolvidas no fato/fenômeno que está sendo observado.  

Durante a realização da coleta de dados no grupo focal, o mais importante é conduzir 

a discussão sem demasiada interferência do facilitador, possibilitando que esta se 

processe em torno do tema desejado e permitindo a participação de todos os 

membros do grupo (Anexo 2). 

Para realizar uma análise adequada de dados qualitativos, é importante que o avaliador 

tenha esboçado previamente as categorias e/ou classificação e/ou grupos temáticos que 

deverá utilizar na análise dos dados (que devem ser revistas no processo de coleta e 

de análise propriamente dita).  

  

Como sugestão para a apresentação de dados qualitativos temos: 

• Matriz, Tabela ou Caixa _ Construída com informações descritivas 

relevantes. Permite demonstrar relações entre categorias e resultados, além de 

descrever a classificação das informações coletadas.  

• Diagrama _ Demonstra relações entre uma determinada característica e os 

fatores que a influenciam.  

• Fluxograma _ Pode representar visualmente um processo através de figuras 

e símbolos previamente definidos.  

• Narrativa (Temática e/ou Cronológica) _ Organização do texto 

extraído do discurso (principalmente entrevistas e documentos analisados), 

tendo como base dois eixos: o tema ou conceito do que se quer revelar do 

discurso analisado e a temporalidade dos fatos e fenômenos narrados.  

• Mapa e Transect (Mapa geográfico transversal de uma área 

específica) – Construídos, atualizados ou complementados a partir da 

observação realizada e das informações obtidas com informantes-chave. Muito 

úteis na demonstração de informações quanto aos aspectos físicos e ambientais 

da área de interesse. Comparam as características principais e a utilização de 

recursos numa área (Chambers 1981).  

• Perfil Histórico e Cronológico – É o ordenamento de informações numa 

ordem histórica e cronológica de um lugar, pessoa, situação, utilizando-se uma 

árvore com datas e resumo da situação destacada (Chambers 1981).  
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Por fim, é necessário reforçar que, no processo, o avaliador revela uma posição, que 

não pode e não deve se basear apenas na média dos valores obtidos. Toda avaliação, 

com a sua conseqüente análise e julgamento de valor, revela, inclusive através dos 

dados quantitativos, uma subjetividade que o avaliador assume como uma verdade. 

Assim, a conclusão do avaliador não deve tentar esconder o componente subjetivo 

inerente a este processo. 

Antes de concluir a discussão sobre a coleta e análise de dados qualitativos e 

quantitativos queremos deixar como exemplo o Quadro 7, que tenta demonstrar 

sinteticamente os elementos envolvidos para a coleta e análise de dados. 

 

Quadro 7 _ exemplo para coleta e análise de dados 

 Exemplo Dado Fonte Parâmetro Preparo 
dos dados 
para 
análise 

Tipo de 
análise 

Atitudes e 
valores das 
mães de 
adolescentes 
assistidos no 
programa em 
relação aos 
aconselhamen
tos recebidos 

Opinião de mães 
de adolescentes 
atendidos 

Grupo focal Definição de 
aspectos que 
se deseja 
avaliar no 
roteiro para o 
grupo focal;  
Definição com 
relator do 
grupo sobre 
aspectos que 
devem ser 
registrados;  
Definição 
prévia de 
palavras/ 
conceitos de 
interesse para 
registro de 
valores e 
atitudes  

Transcrição 
dos 
discursos 
obtidos;  
Ordenação 
dos dados 
obtidos 
através de 
definição 
prévia de 
categorias 
relacionadas 
com os 
parâmetros;  
Classificação 
dos dados 
obtidos 
através de 
aspectos 
sobre os 
quais se 
deseja 
analisar o 
conteúdo;  

Análise com 
base em 
núcleos 
temáticos ou 
categorias de 
análise  

Qualitativa 
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Programa de 
atenção à 
saúde integral 
do 
adolescente 

Número de 
consultas por 
patologia 
Número de 
consultas de 
controle 
  
(quantitativo)  

Boletim de 
produção de 
atividades 
  

Prontuário 
médico  

Meta 
estabelecida 
pelo 
programa: 3 
consultas 
médicas/adole
scente/ ano 
Padrão OMS: 
4 consultas 
médicas/adole
scente/ano 
Padrão SUS: 
2,8 consultas 
médicas/hab/a
no  

Comparação 
dos números 
absolutos 
entre a 
produção de 
consultas 
realizadas x 
o parâmetro 
adotado pelo 
programa 

Quantitativa 

Como está a 
inter-relação 
entre a 
unidade de 
saúde 
participante 
do programa 
e a escola da 
sua área de 
abrangência 

Opinião dos 
adolescentes, de 
trabalhadores da 
saúde e da 
educação 
envolvidos 
  
  
 
  
(qualitativo)  

Entrevista 
com 
professores e 
diretores 

  
Entrevista 
com 
trabalhadores 
da saúde 
  
Grupo focal 
com 
adolescentes 
atendidos  

Conhecimento 
sobre 
objetivos, 
metas, 
atividades 
desenvolvidas;  
Quantidade e 
grau de 
envolvimento 
dos 
participantes;  
Grau de 
decisões 
compartilhada
s entre 
serviços/escol
a/ 
adolescentes  

Transcrição 
dos 
discursos 
obtidos; 

Ordenação 
dos dados 
obtidos 
através de 
definição 
prévia de 
categorias 
Relacionadas 
com os 
parâmetros; 
Classificação 
dos dados 
obtidos 
através de 
aspectos 
sobre os 
quais se 
deseja 
analisar o 
conteúdo;  
Análise com 
base em 
núcleos 
temáticos ou 
categorias de 
análise  

Qualitativa 
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Anexo VII  Saúde: demanda, oferta ou necessidade? 

Armando Raggio 

 

A Gestão da saúde é a mais nobre missão dos governos democráticos, acima 

do gerenciamento e da prestação de serviços, os quais podem ser realizados por 

terceiros, desde que atendam as necessidades da população. Este princípio da 

necessidade, independente da demanda ou da oferta, deve ser obedecido sempre em 

primeiro lugar. Não há como atender todas as verdadeiras necessidades, se não lhes 

for dada total prioridade em relação à lógica de produção e consumo de bens e 

serviços! 

Sensíveis à demanda, bens e serviços de saúde se desenvolveram em busca de 

atender necessidades autênticas da sociedade. Todavia, cada vez mais a saúde vem 

sofrendo o que todo produto padece, numa economia de mercado, transformando-se 

em mercadoria. Como tal, oferta-se bens e serviços de saúde através de uma rede 

muito eficaz de indução ao consumo, sob a ilusão de que quanto mais consumidores, 

mais saudáveis são os cidadãos. Hoje até os usuários, convencidos da oportunidade de 

utilizar um exame diagnóstico e/ou terapêutico, lutam com todas as forças para obtê-

lo, independentemente da sua indicação. 

Tão grande é o desconhecimento dos usuários, que profissionais mesmo bem 

intencionados, induzem o consumo crescente das facilidades médico-hospitalar-

farmacêuticas, isto tanto mais quanto mais concentrados estão os serviços, nos polos 

regionais, nas capitais e nas regiões metropolitanas. 

Estas facilidades são cada vez mais recomendadas quanto mais sofisticadas, 

caracterizando a regência da oferta sobre a demanda. Estimula-se o consumo do que 

está em oferta e não daquilo que resolve o problema. 

Não bastante esta adversidade, os piores situados socialmente são também 

prejudicados pela regência da oferta, isto é, pessoas mais necessitadas de serviços têm 

a sua demanda orientada pela oferta sofisticada, padecendo a via crucis de exame em 

exame, de especialista em especialista, sem, contudo, obter atenção integral e 

resolutiva.  

Isto acontece logo com os mais injustamente tributados. Aliás, bom que se 

saiba, pagam mais impostos, relativamente os que auferem menor renda. Esta é a lógica 
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fiscal perversa que se repete infinitamente e se completa na sua perversidade ao reger 

a demanda pela oferta do que rende mais, e não do que mais resolve os problemas da 

clientela. 

Enfim, a descoberta do princípio da necessidade estabelece um novo rumo para 

a lógica de distribuição de bens e serviços de saúde na sociedade de consumo atual. 

No entanto, para que tal se verifique plenamente é imprescindível, em contrapartida ao 

princípio da necessidade, que se estabeleça o princípio da participação de cada um 

conforme a sua capacidade.  

 

De cada um conforme a sua capacidade, 

a cada um segundo a sua necessidade! 

Curitiba-PR, 12.08.98 
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Anexo VIII Desenvolvimento de uma estratégia para a 

sustentabilidade institucional do 

Subsistema de Saúde Indígena: alternativas 

para a Modelagem Institucional 

Guilherme Viváqua – Consórcio IDS-SSL-Cebrap – Brasília, Fevereiro de 2009 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Projeto Vigisus II/Funasa é um dos dois componentes da segunda fase de um 

Acordo de Empréstimo (APL) entre o Governo Brasileiro e o Banco Mundial para 

fortalecimento dos sistemas de vigilância em saúde e controle de doenças no país. Tem 

como um de seus objetivos articular um conjunto de ações para melhorar a qualidade, 

a eficiência e a satisfação dos povos indígenas em relação aos serviços de saúde. 

O objetivo específico do trabalho é:  

 Propor alternativas concretas de um novo modelo institucional para o 

Subsistema de Saúde Indígena, incluindo dois cenários:  

 Primeiro Cenário: Ampliar a capacidade de gestão da Funasa com relação 

ao subsistema da Saúde Indígena; 

 Segundo Cenário: Estruturar um organismo específico para a gestão da 

Saúde Indígena, fora do âmbito da Funasa. 

O termo de referência, do componente do novo modelo de gestão do 

Subsistema de Saúde Indígena, foca atenção a métodos de gestão: organização, 

monitoramento, avaliação, enfim, um conjunto de mecanismos para apoiar a Funasa na 

implementação desses métodos, ou seja: volta-se para o primeiro cenário.  

Um modelo de gestão, não é apenas um conjunto de práticas, mas também as 

concepções que as precedem deve traduzir um arranjo institucional e jurídico para 

enfrentar uma deteminada demanda. 
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2. CONTEXTO 

Contextualiza-se a análise do Subsistema da Saúde Indígena, em relação aos 

processos de mudança da administração pública que vêm ocorrendo como parte dos 

objetivos da reforma do estado.  

 

A Reforma do Estado 

A mudança de paradigmas na administração, a nível internacional, tem 

impactado positivamente a administração pública brasileira no geral e, em particular, o 

Poder Executivo. A própria Constituição Federal, promulgada em 1988, não vem 

sendo poupada do avanço avassalador dos processos de mudança. Em que pese a 

riqueza dessa nova era para a administração pública, é óbvio que houve e continuará 

havendo resistências expressivas à percepção e incorporação desta nova realidade. 

 

O Novo Paradigma e os Conceitos da Reforma 

Os estudos mais aprofundados demonstram que existem alguns dirigentes e 

dirigidos, no setor público, atores de uma mesma peça, que tendem a contracenar em 

defesa de seus interesses, deixando à margem as demandas e as ações de interesse 

público.  

As mudanças implicam em extirpar obstáculos de natureza legal e de gestão 

que já comprometeram parte das iniciativas pessoais e criativas, provocando tomadas 

de decisão e ações pouco associadas a resultados, e, por isso, distanciadas das 

expectativas da maioria da população. Neste caso o remédio deve ser prescrito e 

utilizado em doses homeopáticas e os resultados mais expressivos são aqueles 

decorrentes de mudanças de comportamento, o que em geral só ocorre a médio e 

longo prazo. 

A partir do início da década de 90 foram dados os primeiros passos (Governo 

Collor), chegando-se em 1995 (Governo FHC) ao “Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado”, cujos pressupostos básicos são:  

a) distinguir os assuntos da área de competência do núcleo estratégico do 

aparelho do Estado, enquanto Poder Executivo, administração direta 

(Ministérios e órgãos da Presidência da República), dos assuntos  da 

administração indireta constituída  pelos entes descentralizados (fundações, 
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autarquias, empresas públicas), denominados agora de Agencias Executivas 

(atividades exclusivas do Estado) e Organizações Sociais (atividades não-

exclusivas do Estado);  

b) alinhado a este “novo desenho”, tem-se novos modelos de gestão denominados 

“administração gerencial”, visando a corrigir disfunções da “administração 

burocrática” então vigente. 

Busca-se desta forma, desenhar novos modelos institucionais e de gestão em 

que, sinteticamente, o núcleo estratégico é responsável pela formulação de políticas, 

acompanhamento e avaliação de resultados, ficando a parte de execução com a 

administração indireta, sob a supervisão de cada ministério a que a entidade estiver 

vinculada.    

Em busca de solução para alguns destes aspectos, torna-se necessário seguir o 

discurso governamental que propõe uma efetiva “reorganização da administração 

federal”, incluindo: 

 “descentralizar para a sociedade a gestão de serviços que poderão ser 

melhor utilizados por meio de associações civis sem fins lucrativos 

(organizações sociais), dotadas de ampla autonomia administrativa, 

assegurado o acesso a recursos estatais, transferidos via contratos de 

gestão; 

 organizar as atividades e serviços exclusivos do Estado, nas áreas de 

regulação, fomento, arrecadação e fiscalização, mediante implantação de 

agências executivas, com autonomia administrativa ampliada e controle por 

contratos de gestão; 

 reduzir custos e modernizar as estruturas dos órgãos e entidades da 

administração federal, mediante: redução de níveis hierárquicos; eliminação 

de superposição de competências; e transferência aos estados e municípios 

da prestação direta de serviços que possam ser  melhor geridos nessas 

esferas”.     

Continua sendo também relevante o processo, desencadeado pela 

Constituição, de descentralização das funções tradicionalmente federais a Estados e 

municípios. 
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Hoje, em relação ao Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, a 

literatura já oferece abordagens críticas em maior profundidade e pertinentes aos 

objetivos deste trabalho.  

As propostas de mudança e a concepção de novos paradigmas na administração 

em geral e na pública, em particular, partem do discurso mais amplo da crise do estado 

e da questão mais específica da reforma do estado. É nesta linha que foram 

preconizados, no âmbito da administração pública, os modelos de “revolução 

gerencial”, em contraposição aos três tipos-ideais de administração pública: um 

ortodoxo, um liberal e um empreendedor. Europa e Estados Unidos são os signatários 

dos novos conceitos, modelos e abordagens que estão sendo implantados na 

administração pública brasileira. 

O fundamental é que o contexto geral dessas experiências não se esgota nelas. 

A razão, o sucesso ou o fracasso destas e de outras experiências dependerá em boa 

extensão da noção que se tenha da crise do estado e da gestão dos processos de 

reforma. O ponto a reter é que a grande maioria das abordagens de adequação 

organizacional do estado está centrada em visões desintegradoras e fragmentadas da 

crise do estado. Soluções econômicas, organizacionais e institucionais são propostas e 

praticadas de forma nem sempre conexas e coerentes com um quadro geral de 

compreensão política acerca do caráter social do estado, exemplo, Subsistema de 

Saúde Indígena.           

É com essas preocupações e responsabilidades, no sentido de não adotar 

modelos e conceitos sem fazer a devida redução sociológica (Guerreiro Ramos), que 

devemos conceber o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, suas 

orientações e expectativas, diante do paradigma gerencial contemporâneo que, 

fundamentado nos princípios de confiança e de descentralização da decisão, exige 

formas flexíveis de gestão, horizontalização de estruturas, descentralização de funções, 

incentivos à criatividade. Contrapõe-se à ideologia do formalismo e do rigor técnico da 

burocracia tradicional. À avaliação sistemática, à recompensa pelo  desempenho, e à 

capacitação permanente, que já eram características da boa administração burocrática, 

acrescentam-se os princípios da orientação para o cidadão-cliente, do controle por 

resultados, e da competição administrada.    
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3. ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS PARA MODELAGEM DE UM 
ÓRGÃO ESPECÍFICO PARA A GESTÃO DA SAÚDE INDÍGENA 

Neste sentido, servem como referencial os desenhos institucionais em 

evidência, no âmbito da administração pública federal, e experiências de sucesso 

distanciadas do setor público. 

 

Identificação Preliminar das Alternativas de Modelagem Institucional 

para o Subsistema de Saúde Indígena 

O Direito Administrativo Organizatório Brasileiro 

Na identificação prévia de alternativas para a modelagem jurídico-institucional 

do Subsistema de Saúde Indígena, pesquisas feitas, compatíveis com o diagnóstico 

realizado pelos Consultores, inferiu-se sob o título: Serviços Públicos e de Interesse 

Público e das Pessoas Administrativas Aptas a Torna-las Exeqüíveis na Administração Pública 

Brasileira do Poder Executivo. 

O respaldo doutrinário utilizado pelo Consultor para a concepção técnica 

visualizada encontra-se firmado consoante o respeitado jurista  Hely Lopes Meirelles¹, 

quando diz: 

“Nesse campo estrutural  - funcional do Estado atua o moderno Direito 

Administrativo Organizatório, auxiliado pelas contemporâneas técnicas de 

administração, aquele estabelecendo o ordenamento jurídico dos órgãos, das 

funções e dos agentes que irão desempenhá-los, e estes informando sobre o 

modo mais eficiente e econômico de realizá-los em benefício da coletividade. O 

Direito Administrativo impõe regras jurídicas de organizações e funcionamento e 

a conduta mais adequada ao pleno desempenho das atribuições da 

Administração. Assim, embora sendo disciplinas diferentes, ambas devem 

coexistir em toda a organização estatal, autárquica, fundacional ou paraestatal, a 

fim de bem ordenar os órgãos, distribuir as funções, fixar as competências e 

capacitar os agentes para a satisfatória prestação dos serviços públicos ou de 

interesse coletivo, objetivo final e supremo do Estado em todos setores do 

Governo e da Administração.” 

O Direito Administrativo Organizatório traduz, também, um complexo de 

relações de Governo e Administração, que, do ponto de vista de seu induzimento e 
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aplicabilidade operacional, encaminha naturalmente o pesquisador/consultor para 

interpretações e conceitos mais reflexivos e pragmáticos, sem perder de vista as 

orientações  daquele jurista², quando assevera: 

“Governo e Administração são temas que andam juntos e muitas vezes 

confundidos, embora expressem conceitos diversos nos vários aspectos em que se 

apresentam.  

Governo – Em sentido formal, é o conjunto de Poderes e órgãos constitucionais; 

em sentido material, é o complexo de funções estatais básicas, em sentido 

operacional, é a condução política dos negócios públicos. 

.............................................................................................. 

Administração Pública – Em sentido formal, é o conjunto de órgãos (e entidades) 

para consecução dos objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto de 

funções necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o 

desempenho sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado (em sua 

conotação ampla) ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Numa 

visão global, a Administração (Pública) é, pois, todo o aparelhamento do Estado 

pré-ordenado à realização de seus serviços (públicos ou de interesse público) 

visando à satisfação das necessidades coletivas. A Administração não pratica atos 

de governo; pratica tão somente,  atos de execução, com maior ou menor 

autonomia funcional, segundo a competência do órgão (ou entidade) e de seus 

agentes. 

.............................................................................................. 

Comparativamente, podemos dizer que governo é atividade política e 

discricionária; administração é atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou 

norma técnica. Governo é conduta independente; administração é conduta 

hierarquizada. O Governo comanda  com responsabilidade constitucional a 

política sem responsabilidade profissional pela execução; a Administração 

executa sem responsabilidade constitucional ou política, mas com 

responsabilidade técnica e legal pela execução. A Administração é o instrumental 

de que dispõe o Estado para por em prática as opções políticas do Governo.” 

.................................................................................................. 
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O Governo e a Administração, como criações abstratas da Constituição e das leis, 

atuam por intermédio de suas entidades (pessoas jurídicas), de seus órgãos 

(centros de decisão)  e de seus agentes (pessoas físicas investidas em cargos e 

funções).” 

Obs. (grifos no original do autor citado; palavras entre parênteses são do 

Consultor, venia permissa, a título de esclarecimento, exceção feita às do último 

parágrafo citado que constam do original). 

 

Posicionamento Atual da Prestação de Serviços Públicos, de 

Interesse Público ou Interesse Coletivo 

A correta e atualizada noção inerente à prestação de serviço público, interesse 

público ou interesse coletivo tem sido tormento para a doutrina jurídica, iniciada com  

a Revolução Francesa (1789), que instituiu um Estado de Serviço Público e donde 

surgiram, dali disseminados, os seus principais cultores e debatedores, como os 

clássicos, León Duguit, André de Laubauderè, Louis Rolland, Bonard e Gaston Jèze. 

Mais modernamente, porém, Marcel Waline³ começou a advertir que a noção de 

Serviço Público ainda é imprecisa e difícil de ser enfeixada em uma definição completa 

e satisfatória. 

Gabino Fraga4, no entanto, passou a oferecer um conceito para esse instituto, 

de boa aceitação, quando diz: 

“... se puede definir el servicio público como una actividade destinada a satisfazer 

una necessidad coletiva de carater material, econômico o cultural, mediante 

prestaciones corretas e individualizadas sujeitas a um regimen jurídico que les 

imponga adecuación, regularidad y uniformidad.” 

A partir daí, percebe-se, em conseqüência, que dois elementos conceituais e 

indispensáveis, vêm ganhando adeptos: o substrato material do serviço, que: “consiste 

na prestação de utilidade ou comodidade fruível diretamente pelos administrados” e o 

seu traço formal indispensável de natureza jurídica, “consistente em um específico 

regime de direito público”, como sugeria o jurista Celso Antonio Bandeira Mello5, ou 

ainda, como remata Hely Lopes Meirelles6, para quem:  

“O  conceito de Serviço Público não é uniforme na doutrina que ora nos oferece 

uma função orgânica, só considerando como tal o que é prestado por órgãos 
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públicos; ora nos apresenta uma conceituação formal, tendente a identificá-lo por 

características extrínsecas, ora nos expõe um conceito material, visando defini-lo 

por seu objeto. Realmente, o conceito de serviço público é variável e flutua ao 

sabor das necessidades e contingências políticas, econômicas, sociais e culturais 

de cada comunidade, em cada momento histórico, como acentuam os modernos 

publicistas. Eis o nosso conceito: Serviço Público é todo aquele prestado pela 

Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para 

satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples 

conveniências do Estado”. 

(grifos no original) 

 

A Expansão do Conceito de Serviço Público 

Doravante, a noção moderna de Serviço Público parte de dois elementos 

essenciais: a natureza do serviço e o seu regime de execução. 

Hoje, já não se aceita, como no passado, a idéia de que o Serviço Público 

somente pudesse ser prestado pela Administração Pública; parcela significativa dele 

está atualmente a cargo de sociedades civis e empresas privadas, especialmente quando 

sua exploração ocorre segundo padrões econômicos comuns, incluído o lucro. 

A expansão conceitual de Serviço Público tem levado o Estado a aceitar o 

império conjuntural econômico (como a globalização) e social (participação e 

interação) nos dias que correm, com a conseqüente admissão da flexibilização da 

gestão pública (a souplesse dos franceses, ou a waiver, inglesa), que leva os 

doutrinadores a aceitarem modelos descentralizados, associativos e cooperativos pela 

Administração Pública, como comenta Sérgio de Andréa Ferreira7 , ao lançar a 

advertência de que: 

“Não obstante a grande variedade de pessoas administrativas, o Estado 

necessita, dada a complexidade da atividade administrativa, de lançar mão de 

outras formas de descentralização, formas estas cuja característica geral é a de 

dizer respeito a pessoas que se situam fora da Administração Pública, embora 

exerçam parcelas de atividade administrativa.” 

E, também, mais recentemente, em excelente monografia, a jurista Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro9 ao examinar hipóteses de parcerias, terceirização, convênios, 
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contratos de gestão (contracting out), franquias e outros instrumentos de nítida 

conotação contratual privada, postos em prática pela Administração Pública, às quais 

se somam importantes contribuições de elevado escol, como as apontados pelo 

renomado Professor Arnoldo Wald10 e al., a respeito do regime de concessões e 

permissões objeto das Leis Federais nº 8987 e 9074, ambas de 1995.  

 

Repensando a Teoria dos Serviços Públicos Numa Sociedade em 

Mudança 

Dois outros grandes juristas nacionais – Diogo de Figueiredo Moreira Neto e 

Juarez Freitas – têm participado ativamente do processo de mudança a que se submete 

a sociedade contemporânea, em seus diferentes aspectos, inclusive no que concerne à 

Teoria dos Serviços Públicos, nascida com a Revolução Francesa e que teve, outrora, 

em Duguit e Jeze, seus mais perfeitos intérpretes.  

Moreira Neto, em duas oportunidades significativas, vem se manifestando sobre 

mudanças conceituais relativamente aos Serviços Públicos e de Interesse Público e às 

pessoas administrativas aptas e capazes para executá-los; primeiro, na visão 

prospectiva que faz sobre a Administração Pública11, depois, em tese apresentada ao 

XXIV Congresso Nacional de Procuradores do Estado, havida em 1998, em São Paulo, 

ao dirigir observações para a temática da chamada Gestão Compartilhada do Serviço 

Público e salientar o quanto a noção clássica de Serviço Público vai ficando 

ultrapassada: 

“... já que não mais é necessária, tanto em sede positiva quanto doutrinária, que 

a própria Administração ou quem dela seja delegado sejam os prestadores de um 

determinado serviço à coletividade, bem como de que este se submeta a um 

estrito regime de direito administrativo para que ele possa ser considerado 

público.  

Hoje, basta que o Estado o preste, por qualquer de seus órgãos, ou apenas 

assegure sua prestação, seja através de delegatórios legais sem interferência de 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública seja, como classicamente 

se tem entendido, através de delegatórios administrativos. 

Diversificam-se e enriquecem-se, assim, as modalidades de prestação de serviços 

públicos com a crescente e multifária colaboração do setor privado, necessitando-
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se, em conseqüência, de novos conceitos e atualizadas sistematizações.”(grifos do 

consultor) 

Tal posicionamento logo encontraria eco na Reforma Administrativa do 

Aparelho do Estado encetada pela Emenda Constitucional nº 19/98, que veio garantir a 

publicização dos Serviços Públicos e trifurcar a Administração Pública Brasileira em 

Administração Direta, Indireta e Associada, como vistas sistematicamente nas planilhas 

anexas. 

Com o mesmo rigor de sólida base doutrinária italiana admitida por Moreira 

Neto, ancorada, dentre outros, nos escritos de Mássimo Severo Giannini e Egídio 

Tosato, Juarez Freitas, jusfilósofo, administrativista e cultor do Direito Alemão12, por 

sua vez, reanalisa também, a atualidade dos conceitos de Estado e de Serviço Público, 

ao assinalar com  invulgar competência o seguinte: 

“Serviço Público é todo aquele essencial para a realização dos objetivos 

fundamentais do Estado Democrático, devendo, por isso mesmo, ser prestado 

sob o regime peculiar juspublicista. Tal traço de essencialidade, mais do que de 

existencialidade, merece ser profundamente sublinhado. Direta ou indiretamente 

prestado pela Administração Pública, ou , ainda, por pessoas alheia ao seu 

âmbito, o que releva destacar é que o Estado não pode prescindir de sua 

adequada prestação, justamente porquanto considerados, num dado contexto 

histórico, como essencial à consecução dos seus fins. O Estado pode e, em vários 

casos, deve presta-lo por intermédio de terceiros, os quais, sob certo aspecto, 

deixam de ser meras pessoas de Direito Privado. Passam a ser consideradas 

autoridades, no que entender com essas funções, e a ter vinculação com os 

motivos dados para os seus atos. A valia do serviço prestado como que os 

publiciza. A essencialidade vincula, pois, o serviço e as pessoas que o prestam ao 

comando do princípio de preponderância teleológica do interesse público, que 

deve reger as relações jurídicas da Administração”. 

.............................................................................................. 

“A titularidade do Serviço Publico, em última instância, pertence 

irrenunciavelmente ao Poder Público. A execução é que tanto pode ser realizada 

pela Administração Direta quanto conferida por lei específica às autarquias, 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, assim como 

delegada a entes privados por contrato (concessão ou permissão) ou por ato 



 150 

administrativo discricionário e precário (autorização), pressuposta a previsão 

legislativa de sujeição a tal regime, em qualquer caso, de Direito Público, ainda 

quando privados os métodos de gestão” (grifos do consultor) 

Com essas últimas judiciosas lições dos eminentes juristas administrativista 

Moreira Neto e Juarez Freitas, portanto, fica fácil compreender-se e verem-se 

dissipadas quaisquer dúvidas relativamente à tormentosa questão do que seja Serviço 

Público e de quais  as pessoas administrativas incumbidas de prestá-los sobretudo 

neste estágio de marcante atualidade de expansividade e de reconhecimento pela 

publicização do setor privado da economia, por meio da Administração Pública 

Associada, que veio somar-se à clássica dicotomia da Administração Pública Direta 

(centralizada) e Administração Pública Indireta (descentralizada) na estruturação do 

Direito Administrativo Organizatório Brasileiro. 

 

Análise das Características das Alternativas Relativas à Competência 

do Subsistema da Saúde Indígena 

Aspectos Gerais  

De posse da visão global da Administração Pública Brasileira do Poder 

Executivo, em seus diferentes níveis de convivência federativa, relativamente aos 

Serviços Públicos e de Interesse Público ou Coletivo torna-se possível teorizar visões 

analíticas de alternativas de modelos de gestões para estruturar o Subsistema da Saúde 

Indígena, com a eficiência, a eficácia e a efetividade que dele se espera.  

A propósito, é bom sempre ressaltar que o Subsistema de Saúde indígena, não 

tem personalidade jurídica própria e a aquisição dessa personalidade somente poderá 

se dar por ato jurídico adequado (decreto ou lei) de forma compatível com uma das 

modalidades disponíveis de Administração Pública Direta, Indireta ou Associada, 

ajustável à missão, às finalidades, aos objetivos.  

De antemão, e como esforço preliminar indicativo, pode-se perceber, feito o 

cotejamento entre as diferentes modelísticas jurídico-institucionais possíveis para o 

futuro do Subsistema da Saúde Indígena, com realce para as de caráter financeiro13 que 

ele poderá ser enquadrado como pessoa administrativa numa das seguintes espécies 

jurídico-institucionais adiante: 
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No âmbito da administração direta, até o final da década de 80, tinha-se a figura 

do órgão autônomo, extinta em termos institucionais no governo Collor, mas  

sobrevivendo sob o ponto de vista legal.  

Noutra linha tem-se órgãos da administração indireta, destacando-se  as 

autarquias e as fundações públicas. São chamados entes descentralizados mais antigos. 

A reforma administrativa do governo Collor, estabelecida na Lei nº 8.029, de 

12 de abril de 1990, no art. 8º, autorizou o Poder Executivo “a desvincular da 

administração pública federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média 

Empresa – CEBRAE, mediante sua transformação em serviço social autônomo”. Ainda 

nesse governo, a Lei nº 8.246, de 22 de outubro de 1991, “autoriza o Poder executivo 

a instituir o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais”. 

Posteriormente, em 1999, concretizou-se a legislação abrindo para a execução 

de funções públicas por Organizações Sociais, Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIPs e outros aspectos do terceiro setor. 

Em síntese, considera-se: 

a) Órgão Autônomo da Administração Direta: Secretaria Especial da Saúde 
Indígena; 

b) Autarquia;  

c) Fundação Pública; 

d) Serviço Social Autônomo; 

e) Organização da Sociedade Civil de Interesse Púbico OSCIP. 

Cada uma delas apresentando características e peculiaridades que, sem constituir-

se vantagem diferencial comparativa em relação a outra, projeta, no entanto, trajetória 

institucional distinta, em termos de oportunidades e resultados, cuja decisão política 

de adoção de um deles caberá ao Governo optar, consoante os indicadores adiante 

especificados. 

 

Secretaria Especial de Saúde Indígena Estruturada em Órgão 

Autônomo da Administração Direta 

Remanescente em vigor da antiga Reforma Administrativa Federal objeto do 

Decreto-Lei nº 200/67, com modificações introduzidas pelo Decreto-lei nº 900, de 29 
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de setembro de 1969, esta modalidade jurídico-institucional respalda-se nos seguintes 

dispositivos: 

“Art. 172. O Poder Executivo assegurará autonomia administrativa e financeira, 

no grau conveniente aos serviços, institutos e estabelecimentos incumbidos da 

execução de atividades de pesquisa ou ensino ou de caráter industrial, comercial 

ou agrícola, que por suas peculiaridades de organização e funcionamento, exijam 

tratamento diverso do aplicável aos demais órgãos da administração direta, 

observada sempre a supervisão ministerial.  

§ 1º Os órgãos a que se refere este artigo terão a denominação genérica de 

Órgãos Autônomos.  

§ 2º Nos casos de concessão de autonomia financeira, fica o Poder Executivo 

autorizado a instituir fundos especiais de natureza contábil, a cujo crédito se 

levarão todos os recursos vinculados às atividades do órgão autônomo, 

orçamentários e extra-orçamentários, inclusive a receita própria"  (grifo do 

Consultor) 

A factibilidade da adoção desse modelo, visto que o Subsistema de Saúde 

Indígena se acha parametrizado por inúmeros institutos legais. 

  

Autarquia Federal 

Tal hipótese dar-se-ia mediante lei, precedida de estudos técnicos para torná-lo 

semelhante ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) que lhe 

serviria de exemplo; dessa forma, tornar-se-ia pessoa administrativa de direito público, 

ou, como explicita em definição constante do citado Decreto-lei nº 200/67, na versão 

do Decreto-lei nº 900/69, por recepção constitucional, quando diz: 

“Art. 5º ................................................................................. 

I – Autarquia – serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 

patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração 

Pública que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e 

financeira descentralizada.” 
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O Subsistema da Saúde Indígena Transformado em Fundação Pública  

A hipótese de criação, por lei, de uma fundação pública, porque regida pelo 

Direito Público, à qual o Subsistema da Saúde Indígena seria transformado e poderia 

proporcionar o aparecimento, por exemplo, de uma Fundação Nacional da Saúde 

Indígena ambiente com vocação para cuidar de finalidades, objetivos, programas e 

projetos relacionados com a pesquisa aplicada ou à operacionalização de programas e 

projetos em prol da defesa e da preservação da vida e da Saúde Indígena, enquanto 

bem público, segundo a Constituição Federal de 1988 (art. 225). 

Uma fundação pública de Direito Público é tida, doutrinariamente, como 

espécie do gênero autarquia. Desse modo, a fundação governamental de Direito 

Público (autarquia) tem o patrimônio do Poder criador afetado a um serviço público, a 

uma atividade típica de Administração Pública. Como foi dito, é criada em lei e o 

substrato material de sua atividade deve ser um serviço público ou função pública 

típica do Estado, instalando-se, portanto, na área da Administração Pública Indireta. As 

fundações governamentais de personalidade de Direito Público estão sujeitas ao 

regime jurídico administrativo, além de apresentarem outras características, ou seja: 

presunção de veracidade e executoriedade de seus atos administrativos; 

impenhorabilidade de seus bens; sujeição do processo especial de execução 

estabelecido pelo art. 100 da Carta Maior e juízo privativo (art. 104, inc. I) desta.  

 

Subsistema da Saúde e Serviço Social Autônomo 

Deve-se creditar ao jurista Diogo de Figueiredo Moreira Neto um dos estudos 

mais eruditos e atualizados a respeito da modalidade jurídico-institucional dos Serviços 

Sociais Autônomos7. 

Após incursões de caráter histórico sobre a evolução desse instituto, marcado 

pela presença do chamado Sistema S, que colabora com o Governo na 

operacionalização de funções e atividades de cunho técnico.- educacional-social; a 

exemplo do SENAC, SENAI, SENAT, SENAR, SEBRAE, SESC, SESI e SEST, o autor 

preconiza a sua possível aplicação em outras áreas, como a desenvolvida pela 

Associação das Pioneiras Sociais, que cuida da pesquisa, desenvolvimento de recursos 

                                                               

7 Artigo sob o título “Natureza Jurídica dos Serviços Sociais Autônomos”; in Rev. Dir. Administrativo, Rio de 
Janeiro, 207: 19-94, jan./mar. 1997 
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humanos e gerência hospitalar relativa aos acidentes e às doenças inerentes do 

aparelho locomotor de pessoas de qualquer idade. 

Desse modo, parece razoável imaginar-se hipótese possível de conversão do 

Subsistema de Saúde Indígena para essa modalidade, notadamente se dentro de uma 

visão estratégica de longo alcance, (long range planning), e sem a vocação interativa, e 

participativa do setor privado, a matéria ambiental vier a ser cogitada no sentido de 

formação de reservas para a área e investimentos sociais comunitários e de 

financiamentos para a sua causa, pondo-se a temática no nível do chamado Sistema S. 

Para tanto, segundo lição de Moreira Neto na obra citada, a taxionomia dos 

serviços sociais autônomos apresenta as seguintes características: 

“Os serviços sociais autônomos, embora espécie do gênero paraestatal, tanto 

quanto os concessionários, os permissionários e os autorizatórios de execução de 

serviços públicos, são pessoas jurídicas de direito privado, categorizadas como 

entes de colaborações, que atuam por delegação do Poder Público em setores 

específicos da administração pública e não se encontra constitucionalmente 

incluídos na Administração Indireta.” 

(grifos no original) 

.............................................................................................. 

“A criação dos serviços sociais autônomos resulta de um ato de vontade do Poder 

Público mas só se concretiza no mundo jurídico nas mesmas condições e sob os 

mesmos requisitos formas das sociedades civis, gênero a que pertencem, ou seja, 

com o registro de seus atos constitutivos (bem como as posteriores alterações) no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas competentes.” 

(grifo no original) 

Nota do Consultor: A vontade do Poder Público referida acima é manifestada na 

lei que o autoriza a criar o serviço, bem como celebrar contrato de gestão 

relativamente ao uso e aplicação de recursos orçamentários do governo. 

No mesmo texto ainda, o autor reporta-se às interferências e exigências 

constitucionais e legais a que devem submeter-se um serviço social autônomo, ou seja, 

dentre outros, os seguintes: 

a) controle de contas (CF/88, art.70, par.único, c/c art.71, inc.II); 
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b) responsabilidade funcional dos dirigentes pela gestão de dinheiro público 

na administração de interesses públicos (CF/88, §4º e Lei Federal nº 8.429, 

de 02/06/92); 

c) sujeição dos dirigentes à correção por mandado de segurança, quanto à 

prática de ato ilegal ou com abuso de poder (CF/88, art.5º, inc. LXIX); 

d) responsabilidade patrimonial objetiva dos dirigentes (CF/((, art. 37, § 6º). 

 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP 

Mais recentemente, a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, “dispõe sobre a 

qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público”. O art. 3° desta lei estabelece  

que a qualificação por ela instituída “observado em qualquer caso , o princípio da 

universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, 

somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

cujos objetivos sociais.  

 

4. CENÁRIOS FUTUROS DO SUBSISTEMA DA SAÚDE 

Parece claro que o futuro institucional do Subsistema da Saúde, como 

instrumento de suporte e execução de políticas públicas, está sujeito à incorporação 

de propostas efetivas de mudança que extrapolam seus limites internos e até do 

próprio Poder Executivo. Como há consenso sobre a necessidade de mudança, resta 

saber se existem desenhos institucionais que contemplem, no todo ou em parte, as 

limitações que vêm comprometendo o desempenho do órgão. As primeiras questões 

que se impõem estão relacionadas ao: 

• Ao Subsistema da Saúde que temos e o Subsistema da Saúde que queremos; 

• Novo desenho institucional que comporte os dois cenários apresentados e 

a opção por um deles. 

Como já é sabido, o Subsistema da Saúde que temos é um órgão vinculado a 

Funasa, portanto sujeito às amarras e impedimentos burocráticos de natureza legal e 

administrativa, que  acabam por se traduzir em pouca eficiência e eficácia, em relação 



 156 

aos seus resultados. Na ponta, não se tem ainda resposta quanto a efetividade das 

ações. 

Em síntese, não se pode afirmar que o órgão é ineficiente e ineficaz, mas sim 

que precisa urgente melhorar o seu desempenho. Os trabalhos de consultoria 

realizados demonstram que, até certo ponto, as reformas administrativas que podem 

ser feitas no curto prazo podem equacionar problemas e provocar mudanças de longo 

prazo. 

Pode-se perceber que existem de fato desenhos institucionais que poderão em 

maior ou menor grau, contemplar as necessidades e a superação dos problemas já 

identificados, tanto interna como externamente, que vêm afetando negativamente o 

desempenho do Subsistema da Saúde Indígena.  

Em resposta ao Subsistema da Saúde Indígena que queremos, os estudos já 

demonstraram que as mudanças devem acontecer no sentido de: 

• Ampliar sua capacidade de captação e aplicação de recursos; 

• Aperfeiçoar seu modelo de gestão; 

• Modernizar sua estrutura organizacional; 

• Agilizar seus processos de trabalho, sem perda da qualidade; 

• Monitorar e avaliar os resultados. 

 

Análise das Alternativas X Cenários Futuros do Subsistema da Saúde  

Objetiva-se, no curto prazo, alterar a finalidade do Subsistema da Saúde 

Indígena, órgão da administração direta, criado por lei e com pouca flexibilidade, além 

dos seus objetivos específicos, sua estrutura organizacional e seu modelo de gestão. 

Essas limitações decorrem tanto das competências dos órgãos de controle interno e 

externo da administração direta (unidades derivadas da AGU e Tribunal de Contas da 

União) como dos órgãos centrais normativos: Ministério da Fazenda e Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, que absorveu a terceira paternidade da Lei n° 

8.666/93, criada pela Secretária da Administração Federal – SAF, já extinta, no governo 

Itamar Franco. É pertinente colocar que essas limitações decorrem, também, da 

“necessidade” que os constituintes tiveram e procuraram justificar de “engessar”, na 

Constituição de 1988, o Poder Executivo. Leia-se, portanto, na “Seção II – Das 

Atribuições do Congresso Nacional”, art. 48, incisos X e XI: 
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“Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 
República (...) dispor sobre todas as matérias de competência da 
União, especialmente sobre: 

  (...) “  

X – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções 
públicas; 

XI – criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da 
administração pública; 

(...)”  

O Subsistema de Saúde Indígena (Órgão Autônomo) – órgão da administração 

direta, transformado por decreto (curto prazo), com as características e vantagens 

estabelecidas no art. 172, do Decreto – lei 200/67, supracitado. Parece uma boa 

alternativa, uma vez que as limitações impostas aos órgãos comuns da administração 

direta seriam substantivamente superadas. Deve-se levar em consideração que o Poder 

Executivo já está autorizado para criar o órgão, o que não implica em grande esforço 

político, nem em decisão no médio e longo prazos. Além disso, é necessário se avaliar 

melhor o “distanciamento” do Subsistema de Saúde Indígena, pelo papel que 

desempenha e virá a desempenhar, da administração direta. 

Subsistema de Saúde Indígena (Autarquia ou Fundação) – órgão da 

administração indireta, criado ou transformado por lei, decisão de médio ou longo 

prazo, exigindo expressivo esforço político sem grandes resultados, uma vez que esses 

órgãos se tornaram cópias dos órgãos da administração direta. A não ser que, no caso 

de autarquia, se use do artifício de denominá-la de autarquia “especial”, como foi o 

caso do IBAMA, hoje com pouca ou nenhuma vantagem em relação aos órgãos 

comuns  da administração direta. Note-se, por outro lado, que as universidades 

federais como fundações públicas, têm grandes dificuldades de exercer seus direitos, 

conforme determina o art. 207 da Constituição de 1988, a saber: 

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didática, científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimônio e obedecerão ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. 

Subsistema de Saúde Indígena (transformado em Serviço Social Autônomo) – 

instituído por decreto, como entidade jurídica de direito privado, com gestão por 

mandato e, naturalmente, fora das amarras que são impostas aos órgãos que integram 

a administração pública, principalmente as que estão relacionadas à modernização 

institucional, modelo de gestão (com base em decisões estratégicas de natureza 
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colegiada), desdobramento da estrutura, cargos e salários, licitações e dispensa e 

admissão de pessoal. Esses órgãos tem supervisão de ministério, conforme os assuntos 

de sua área de competência, e atuarão sob a forma de convênios e contratos de 

gestão. 

Subsistema de Saúde Indígena (qualificado como Organização Social) – trata-se 

de pessoa jurídica de direito privado, a sua qualificação se dá por decreto, com 

fomento do estado e ações reguladas por Contrato de Gestão. Com direção 

estratégica colegiada e eleita para cumprir mandatos, a princípio com poucas 

ingerências políticas. Fora das amarras da administração direta, o Estado exercerá seu 

controle de aplicação de recursos com base nos resultados estabelecido no Contrato 

de Gestão. São grandes as vantagens, em relação a situação atual mas exigem grande 

esforço político e uma análise mais aprofundada sobre as experiências já vividas pelo  

Poder Executivo. 

Como é possível notar, a Lei não se aplica ao Subsistema de Saúde Indígena.  

  

Comparação de Alternativas do Novo Modelo Institucional 

Subsistema de Saúde Indígena: ALTERNATIVAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO 

MODELO INSTITUCIONAL 

            Órgãos 

 

Variáveis 

ÓRGÃO 
AUTÔNOMO 
(Secretária Especial 
da Saúde Indígena) 

AUTARQUIA 
OU 
FUNDAÇÃO 

SERV.SOCIAL 
AUTÔNOMO 

OSCIP 

Legal/ 

institucional 

Decreto Lei decreto Terceiro setor, 
decreto 

Autonomia Ampla Limitada ampla ampla 

Captação e 
aplicação de 
recursos  

Ampla Limitada ampla ampla 

Modelo de gestão ampla Limitada ampla ampla 

Modernização da 
Estrutura 

ampla Limitada ampla ampla 

Agilização dos 
processo internos 

ampla Limitada ampla ampla 

Monitoração e 
avaliação de 
resultados  

ampla Limitada ampla ampla 
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5. CONCLUSÕES 

Em uma primeira fase, há algumas decisões que podem ser tomadas pela 

mudança sem um novo modelo institucional. Depois, o modelo para o Subsistema de 

Saúde Indígena pode ser reformulado com uma das alternativas indicadas: 

As alternativas principais seriam o órgão autônomo (principalmente pela fácil 

aprovação pelo executivo) e o serviço social autônomo (pela sua distância maior da 

administração direta, além da fácil aprovação pelo executivo). Não cresceria muito a 

autonomia com uma autarquia ou fundação pública enquanto, uma organização social 

ou uma OSCIP estaria muito independente do Governo Federal (de e criados pelo 

terceiro setor). 

O novo modelo institucional deve ser construído em função e em sintonia com 

as demandas da sociedade brasileira, podendo incorporar as lições aprendidas de 

experiências similares de fundos ambientais e sociais tanto nacionais como 

internacionais. Deve também ser fruto de um amplo processo participativo de 

construção, apoiado em mecanismos de consulta e participação da sociedade e, 

principalmente, deve ter o respaldo político do setor indigenista. 

 

BIBLIOGRAFIA 

¹In Direito Administrativo Brasileiro, 23ª ed. São Paulo, Malheiros Editores, p.64, 1997. 

²Ob, cit., p.65. 

³In Droit Administratif, Paris, Sirey, 1959, p. 62.  
4In Derecho Administrativo, 12ª ed., México, Editorial Porrua, 1968, p.22. 
5In Prestações de Serviços Públicos e Administração indireta, 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, 
1979, p. 18/19. 
6In ob, cit., p,. 285. 
7In Direito Administrativo Didático, 3ª ed., Rio Forense, 1985, p.80. 
9In Parcerias na Administração Pública, São Paulo, Ed. Atlas, 1996. 
10In O Direito de Parcerias e a Nova Lei de Concessões prefacio do Professor 
Fernando Henrique Cardoso, São Paulo, Ed. RT, 1996, com, destaque para as p. 19/40. 
11In Sociedade, Estado e Administração Pública, Rio, Edição Top Books, 1995, com 
especial referência para os capítulos 22 a 31. 
12In Estudos de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros Editores, 1995. 
13In Consulte-se: Szazi, Eduardo. Terceiro Setor: Regulação no Brasil, São Paulo, Ed. 
Peirópolis, p. 119-125. 



 160 

 

 

 

 

 

 


	Modelo de Gestão r3f2
	Modelo de Gestão r3f2.2
	Modelo de Gestão r3f2.3

