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Apresentação 

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas integra a Política 
Nacional de Saúde, compatibilizando as determinações da Lei Orgânica da Saúde com 
as da Constituição Federal, que reconhecem aos povos indígenas suas especificidades  
étnicas e culturais e seus direitos sociais e territoriais. Sua implantação requer a adoção 
de um modelo de organização dos serviços voltado para a proteção, a promoção e a 
recuperação da saúde, que garanta aos povos indígenas o pleno exercício de suas po-
tencialidades.

O propósito dessa política é assegurar aos povos indígenas o acesso à atenção 
integral à saúde, de acordo com os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política, de 
modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável 
aos agravos à saúde de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros, reconhe-
cendo a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua cultura.

Para o alcance deste propósito, o Subsistema de Saúde Indígena está organizado em 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis), considerados como pontos estratégicos 
para as atividades de planejamento, organização e operacionalização de ações, basea-
dos nas necessidades locais de saúde e nas diretrizes da Política Nacional de Atenção 
à Saúde dos Povos Indígenas.

Esta proposta do Componente II – Saúde Indígena do projeto Vigisus II constitui uma 
estratégia fundamental para a consolidação da Política de Atenção à Saúde Indígena, em 
implantação pelo Ministério da Saúde/Funasa. O projeto tem por objetivo dinamizar e 
apoiar a assistência sanitária aos povos indígenas, assim como desenvolver a capacidade 
de organização, gestão, atenção e administração do Subsistema de Saúde.  Para este 
fim, a Funasa propõe um processo de fortalecimento institucional que aborda aspectos 
macroinstitucionais, da esfera central, aspectos institucionais em relação ao papel das 
Coordenações Regionais (Cores), assim como um processo de fortalecimento dos Dseis 
na relação com a gestão.  

Um dos aspectos relevantes nesta proposta é também, a valorização das práticas 
tradicionais indígenas de saúde, o apoio ao estudo e propostas de intervenção nas áreas 
de segurança alimentar e alcoolismo e o apoio técnico e financeiro às iniciativas co-
munitárias por meio de um fundo voltado ao financiamento de propostas apresentadas 
pelos próprios grupos indígenas e suas entidades representativas. Trata-se de um impor-
tante incremento às políticas que contemplam realidades étnicas e culturais fragilizadas, 
propondo-se a minimizar o silenciamento da alteridade, prática esta bastante comum, 
responsável pelo gradual aniquilamento da pluralidade cultural brasileira. Soma-se, 
também, aos esforços de melhoria da atenção à saúde dos Povos Indígenas a melhoria 
das condições de saneamento em áreas de interesse especial (no caso, as ocupadas por 
remanescentes de quilombos).

O apoio financeiro internacional para o desenvolvimento das propostas contidas 
neste documento vem ao encontro dos recursos mobilizados pela Funasa/MS no sentido 
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de melhorar a qualidade de vida e saúde dos povos indígenas. De acordo com a política 
de atuação participativa da Funasa foram realizadas consultas às organizações indígenas e 
grupos de mulheres indígenas no sentido de se obter contribuições e a aprovação à proposta 
do Vigisus II – Saúde Indígena.



Introdução

Atualmente a população indígena brasileira compreende 400.171 pessoas,1 perten-
centes a cerca de 210 povos que falam mais de 170 línguas diferentes e expressam, das 
formas mais diversas, os seus valores culturais. Os povos indígenas estão presentes em 
todos os estados brasileiros, exceto no Piauí e no Rio Grande do Norte, vivendo em 579 
terras indígenas, ocupando cerca de 12% do território nacional (Desai, março de 2002). 
Cerca de 60% da população indígena vive no Centro-Oeste e Norte do país, onde estão 
concentradas 98,7% das terras indígenas. Os outros 40% da população estão confina-
dos em apenas 1,3% do total das terras destinadas aos povos indígenas, localizadas nas 
regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.

Além de se distinguirem social, simbólica e culturalmente, os grupos indígenas 
diferem também no que diz respeito ao tempo e à experiência histórica na relação com 
as frentes de colonização e expansão da sociedade nacional, havendo desde grupos 
com mais de três séculos de contato até grupos com menos de dez anos. Se há indícios 
da existência de 63 grupos que permanecem isolados, há também aqueles, como os 
Potiguara, Guarani e Tupiniquim, cujos ancestrais presenciaram a chegada das primeiras 
embarcações que cruzaram o Atlântico há cinco séculos.

A progressão da relação dos povos indígenas com a sociedade nacional transfor-
mou em doenças endêmicas vários dos males de difícil controle também entre os índios, 
com incidência significativamente maior que a encontrada na população não indígena. 
Atividades de mineração, extração da madeira, agropecuária, aliadas à falta de garan-
tia de grande parte do território indígena e ao intenso intercâmbio de pessoas entre as 
cidades e as aldeias, incumbem-se, ainda hoje, de disseminar tais doenças e agravos 
entre a população indígena.

Na promoção de ações para atenção à saúde indígena, é importante sublinhar que 
as sociedades indígenas dispõem de sua própria maneira de entender e se organizar diante 
do mundo, que se manifesta nas suas diferentes formas de organização social, política, 
econômica e de relação com o meio ambiente e ocupação de seu território. 

Atualmente, pode-se constatar crescimento demográfico entre os povos indíge-
nas do Brasil, fato este associado, freqüentemente, à conservação do ambiente natural, 
estabilização das relações interétnicas, demarcação das terras indígenas e melhoria do 
acesso aos serviços de atenção básica de saúde. No entanto, o perfil da morbidade das 
populações indígenas é marcado por uma alta incidência de infecções respiratórias e 
gastrintestinais agudas, malária, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, des-
nutrição e doenças preveníveis por vacinas.2 Nota-se também, em regiões onde a popu-
lação indígena tem um relacionamento estreito com as comunidades não indígenas, o 
aparecimento de novos agravos à saúde, relacionados às mudanças nos seus modos de 
vida, especialmente aqueles vinculados à alimentação e às atividades sociais. Assim, 

1. Siasi, 2003.
2. Conferir relatório Morbimortalidade 2002/Desai.
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problemas como hipertensão arterial, diabetes, câncer, alcoolismo, depressão e suicídio 
são cada vez mais freqüentes. Observa-se, assim, um quadro sanitário caracterizado pela 
ocorrência de agravos que podem ser significativamente reduzidos mediante a adoção de 
medidas sistemáticas e continuadas de atenção básica à saúde para estas comunidades.

A atenção às sociedades indígenas tomou espaço institucional no início do século 
XX, após as dramáticas conseqüências da expansão econômica sobre a demografia desses 
grupos. Com a criação do Serviço de Proteção ao Índio e Trabalhadores Nacionais (SPI), 
em 1910, inicia-se não uma política estruturada de saúde, mas principalmente um primeiro 
esforço de mapeamento da realidade indígena nacional. 

Em 1967, o SPI foi extinto e deu lugar à Fundação Nacional do Índio (Funai), que 
absorveu o modelo do Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (Susa). Criado na década 
de 1950, vinculado ao Ministério da Saúde, o Susa objetivava ações mínimas de saúde às 
populações rural e indígena, como vacinação, atendimento odontológico e controle de al-
gumas doenças transmissíveis. A Funai expande sutilmente tal atuação com a implantação 
das Equipes Volantes de Saúde (EVSs), que atendiam grupos indígenas com aplicação de 
vacinas e apoio às equipes locais de saúde. Dada a fragilização do órgão, as EVSs gradati-
vamente restringiram sua atuação, até definitivamente extinguirem as visitas de campo. A 
atenção à saúde indígena reduziu-se então ao atendimento irregular de alguns ex-agentes 
das EVSs – em grande parte, insuficientemente capacitados – que permaneciam nos postos 
indígenas.

O quadro da saúde indígena complicava-se cada vez mais e essa parcela da população 
brasileira encontrava-se absolutamente relegada: despojadas de autonomia, as sociedades 
indígenas permaneciam em um limbo institucional. Apenas em 1986 é realizado um fórum 
onde é focada a questão da saúde indígena, qual seja, a I Conferência Nacional de Pro-
teção à Saúde do Índio, quando é esboçado um primeiro plano de sistema de saúde que 
contemplasse as comunidades indígenas.

Com a Constituição de 1988, a tutela é abolida e firmam-se alguns princípios de 
reconhecimento das tradições indígenas. O compromisso do estado para com a questão 
indígena – em várias frentes, não somente no que diz respeito à saúde – é afirmado. A 
responsabilidade sobre a saúde indígena é então transferida para o Ministério da Saúde, 
que institui a Coordenação de Saúde do Índio (Cosai) com o objetivo de erigir um sistema 
de saúde indígena. 

A partir da nova situação da pessoa e das comunidades indígenas na Lei Civil, um 
segundo momento de discussão sobre saúde indígena é realizado, em 1993, com a II Con-
ferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas. Como resultado das duas conferências, 
estabeleceu-se o modelo dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, contemplando a par-
ticipação dos grupos indígenas na própria elaboração de políticas para essa comunidade. 

Em fevereiro de 1994, o Decreto no.1.141 estabelece a divisão de responsabilidade 
sobre a saúde indígena entre a então FNS e a Funai. A este último órgão cabia prestar assis-
tência, encaminhamento e transporte de pacientes; à FNS, atividades preventivas, controle 
de endemias, imunização, capacitação e supervisão de recursos humanos para a saúde 
indígena, além de ações de saneamento. 

A crescente mobilização indígena pela saúde, a ilegalidade da divisão de responsabi-
lidade sobre a atenção à saúde indígena (ferindo frontalmente o princípio da integralidade 
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das ações que norteia o Sistema Único de Saúde)3 e a situação cada vez mais grave obser-
vada em algumas regiões fez com o Governo Federal tomasse a iniciativa de reorganizar 
a assistência à saúde dos povos indígenas com a publicação de instrumentos legais e nor-
mativos entre eles o Decreto nº 3.156, de 27 de agosto de 1999 (artigo 3º), que atribui a 
responsabilidade sobre a saúde indígena à Funasa, que deve assumir em articulação com 
a Secretaria de Assistência à Saúde. 

O modelo de organização da atenção à saúde indígena está baseado na concepção 
de Distritos Sanitários como processos de mudanças das práticas de saúde de modo a pro-
vocar impactos na situação de saúde da população.4 No caso da saúde indígena, significa 
que, além da prestação de serviços ser de responsabilidade do Governo Federal, estes estão 
orientados para um espaço sociocultural, geográfico, populacional e administrativo bem 
delimitado, que contempla um conjunto de atividades técnicas, racionalizadas, promovendo 
a reordenação da rede de assistência e das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades 
administrativo-gerenciais necessárias à prestação dos serviços.

As características excepcionais da assistência à saúde dos povos indígenas determinaram 
a necessidade de uma ampla articulação intra e intersetorial, cabendo ao órgão executor 
desta política a responsabilidade pela promoção e facilitação deste processo. A Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas prevê a existência de uma atuação 
coordenada, entre diversos órgãos e ministérios, com o objetivo de viabilizar medidas 
necessárias ao alcance de seu propósito.

A proposta que se segue detalha, em cada um dos seus quatro subcomponentes e 
áreas de intervenção, as principais ações a serem implementadas e consolidadas durante 
a execução do Projeto.

3. Cf. Parecer do Ministério Público Federal (1998). A urgência em formular uma política de saúde que 
abarcasse as especificidades dos povos indígenas dava-se pela precariedade geral das condições de saúde, com taxas 
de morbimortalidade muito superiores às da população brasileira em geral. A proposta formulada pelo Ministério da 
Saúde/Fundação Nacional de Saúde foi amplamente discutida com os atores envolvidos (organizações e lideranças 
indígenas, universidades, ONGs, secretarias municipais e estaduais de saúde, etc.) e aperfeiçoada durante o 
processo de construção da atual política, em mais de 16 seminários com ampla participação dos povos indígenas. 
O embasamento legal, além das disposições constitucionais e das Leis nº 8.080 e nº 8.142, foi pautado na Medida 
Provisória nº 1.911-08, de 29/7/1999, e na Lei nº 9.836, de 23/9/1999, que estabeleceram a responsabilidade do 
Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde e a definição do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

4. Os Distritos Sanitários, como modelo de organização dos serviços de saúde, são uma proposta que nasceu no 
bojo do movimento da Reforma Sanitária, organizado no Brasil, a partir da década de 1970 (Cf. Vilaça Mendes, 1981).





Subcomponente 1 – Desenvolvimento institucional

Introdução

A estratégia de implantação do desenvolvimento institucional da Funasa depende 
de um esforço de articulação de um conjunto de ações orientadas a melhorar a quali-
dade, a eficiência e a satisfação dos povos indígenas em relação aos serviços de saúde. 
Esse processo de fortalecimento institucional será realizado por meio de cinco Áreas de 
Intervenção, que podem ser considerados também como cinco passos estratégicos:

1. Fortalecimento do modelo de atenção à saúde indígena

Esta área estratégica pretende alinhar as necessidades de saúde da população indí-
gena com a oferta de serviços básicos definidos para os Dseis, desenvolver os protocolos 
clínicos e os modelos de qualidade e dotar a rede com a infra-estrutura, equipamentos, 
meios de transporte, sistemas de comunicação e de energia requeridos para otimizar 
os serviços e promover a integralidade e eqüidade, adaptadas às especificidades das 
comunidades indígenas.

2. Implantação de um novo modelo de gestão e fortalecimento do   
controle social 

O novo modelo pretende desenvolver uma nova forma de gestão de serviços que 
leve a um maior aproveitamento dos recursos e favoreça, ao mesmo tempo, uma maior 
satisfação dos usuários. Esta proposta se fundamenta na implantação de um modelo 
de desempenho, fortalecendo a capacidade de gestão e os mecanismos contratuais 
entre Desai, Core, Dsei e os provedores de serviços (ONG, Oscip ou entidade pública). 
Também visa ao desenvolvimento de ações voltadas para o fortalecimento do Siasi e ao 
incremento à participação dos indígenas no processo de gestão. 

3. Desenvolvimento do modelo de financiamento

Os mecanismos de financiamento para a prestação de serviços previstos no 
modelo de atenção requerem a implantação de sistemas de transferência de recursos e 
a regulamentação dos mecanismos de aporte de recursos financeiros para garantir os 
procedimentos de atenção básica, referência e contra-referência.

4. Fortalecimento do modelo organizacional da Funasa

O objetivo desta área de intervenção é desenvolver um modelo organizacional, 
para as diferentes esferas administrativas da Funasa, desde a esfera central, até a distrital 
passando pela instância regional, que garanta a efetividade da gestão e do controle so-
cial, a eficiência do modelo de atenção à saúde e do seu financiamento, e a eficácia na 
obtenção de resultados de morbimortalidade da população indígena.

5.  Desenvolvimento do modelo de supervisão e avaliação

Uma das ações centrais e estratégicas do modelo de gestão é  um sistema de super-
visão e avaliação eficaz, que permita à Funasa acompanhar e mensurar o desempenho 
de seus gestores e dos provedores de serviço. Esta área abordará de forma integral o 
desenvolvimento e a implantação do modelo de supervisão e avaliação. 





Área de intervenção 1

Fortalecimento do modelo de atenção à saúde indígena

Justificativa

Nessa Área de Intervenção serão abordados dois aspectos fundamentais: um diz 
respeito ao modelo de atenção propriamente dito, isto é, em que conceitos se baseiam 
a definição das ações básicas de atenção à saúde indígena, e o outro diz respeito à rede 
de serviços e a infra-estrutura necessária para a realização do modelo proposto.

Modelo de atenção

O modelo de atenção atual está focalizado na resolução  de problemas de morbi-
dade básica da população indígena sem um enfoque integral de programas e protocolos de 
atenção.  O modelo  está concentrado nos aspectos de recursos humanos, infra-estrutura 
e equipamento sem detalhar a oferta básica  de serviços a ser cumprida  pela equipe de 
saúde nem os indicadores de desempenho que deve alcançar.  Os programas existentes 
carecem de protocolos de atenção, definindo com clareza quais os serviços, exames, 
materiais, e outros aspectos que se associam com cada necessidade de saúde.

 O novo modelo que essa área de intervenção propõe se caracteriza por:

1. Cobertura universal: o projeto aqui proposto cobrirá a toda a população indígena 
aldeada, sem exclusões de nenhum tipo; isto de acordo com a oferta básica de 
serviços subsidiada pela Funasa e os mecanismos de financiamento solidário 
que se estabeleçam.

2. Maior eqüidade: o desenvolvimento humano sustentável de um país se pro-
move, entre outras coisas, com o estabelecimento de condições que garantam 
a igualdade de oportunidades para seus habitantes,  ordem política, social, 
econômica e cultural. Portanto, é uma obrigação do estado garantir o acesso 
eqüitativo da população, a serviços de saúde que brindem atenção integral de 
boa qualidade.

3. Integralidade e continuidade da atenção: o desenho do  modelo proposto se 
fundamenta em um enfoque biopsicossocial do processo saúde-doença. Por isto, 
os serviços básicos que se oferecerá para as comunidades indígenas, constituem 
uma resposta completa aos problemas de saúde que podem ser abordados desde 
um estabelecimento próprio do primeiro nível de atenção, até o de maior com-
plexidade na rede do Sus.

4. Prevenção e promoção à saúde: sem descuidar da parte curativa, a ênfase estará 
nas ações e na estratégia da atenção primária, e no fomento dos fatores protetores 
da saúde, nas esferas individual, familiar e social. Ao contrário dos modelos com 
enfoques curativos e baseados na atenção da livre demanda, os problemas e 
necessidades de saúde dos sujeitos da atenção (seja um individuo, a família ou 
a população em geral), não serão abordados de maneira fragmentada ou como 
eventos isolados no tempo e espaço, mas sim como parte de um todo contínuo; 



14 Fundação  Nacional de Saúde

no qual todos os elementos ou variáveis do processo saúde-doença mantêm uma 
estreita inter-relação.

A responsabilidade da equipe de saúde não se limita a um ato médico particular, e 
sim ao cuidado integral e seguimento das pessoas, famílias e da comunidade; o qual inclui 
o planejamento e execução de ações coletivas de saúde pública. 

5. Enfoque multidisciplinar: como complemento ao ponto anterior, cabe mencionar 
que este  enfoque de trabalho exige que a composição da equipe de saúde e a 
abordagem dos problemas tenham um caráter multidisciplinar; evitando, a todo 
momento, “medicalizar” as soluções ou respostas que possam oferecer o sistema 
de saúde.

6. Diversificação dos sujeitos e cenários de atenção: também nos esquemas vigentes, a 
oferta de serviços de saúde gira ao redor dos pacientes que solicitam, geralmente de 
maneira espontânea, a atenção médica em um  ambulatório (o sujeito da atenção é 
a pessoa e o cenário uma clínica ou hospital). No modelo proposto, se inclui como 
sujeitos dos serviços a família e  a população em geral; e os cenários de atenção 
se ampliam para todos os espaços comunitários.

7. Melhoria contínua da qualidade: como parte essencial do modelo a  se desenvolver 
na  Funasa, as equipes de saúde constituirão uma equipe permanente de trabalho, 
que executará um plano sob supervisão e melhoria contínua da qualidade dos 
serviços.

8. Maior participação social: a presente proposta contempla o desenvolvimento de 
um esquema de participação social ativa, consciente e com plenos direitos e de-
veres. De maneira progressiva se estabelecerão espaços reais e democráticos de 
participação comunitária, tais como: o processo de tomada de decisões de caráter 
estratégico para a saúde pública, ou análise da situação de saúde, a elaboração e 
execução dos planos de saúde, o fomento de hábitos saudáveis, o cuidado indi-
vidual e coletivo, e a fiscalização e avaliação dos serviços.  Se bem que o modelo 
atual inclui elementos de participação social, mediante os Conselhos, estes par-
ticipam mais de maneira política e não na formulação de políticas.  Considera-se 
importante o envolvimento dos Conselhos na identificação de necessidades de 
saúde, formulação de estratégias de promoção e educação das comunidades, e na 
avaliação de desempenho das equipes de saúde.  

9. Descentralização da gestão local e organizações das funções: os Dseis e ONGs, 
assim como Oscips, que executarão parte da prestação de serviços deverão ter  
autonomia na gestão dos recursos, operando mediante um convênio ou Termo de 
Parceria; portanto, as decisões financeiro-administrativas, como gestor local dos 
serviços, deverão ser única e exclusivamente responsabilidade dos Dseis. 

10. Maior eficiência e eficácia: o novo modelo de atenção, por si só, não garante uma 
maior qualidade, eficácia e eficiência do sistema de saúde;  grande parte destas 
qualidades tem a ver com a capacidade de gestão daquelas entidades, ONG ou 
Oscip que são os provedores dos serviços. Mas existem modelos que, de acordo com 
as características e bases organizacionais que tenham sido desenhadas, propiciam 
ou estabelecem condições favoráveis para isso. Esse é o caso da presente proposta, 
e que contempla os elementos organizacionais e funcionais, que apontam nessa 
direção, entre eles:
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-   a descentralização da tomada de decisões operacionais;

-   a implementação de um plano de melhoria contínua dos serviços;

-   a assinatura de um contrato de gestão ou termo de parceria, que permitirá a 
supervisão e avaliação do projeto, com base nos resultados obtidos;

-   a definição explícita de uma oferta básica, fundamentada nas necessidades 
prioritárias de saúde, regionais e locais;

-   o estabelecimento do planejamento local estratégico, como eixo condutor  do 
processo de gestão dos serviços;

-   a designação à equipe de saúde de responsabilidades bem definidas, num espaço 
geográfico-populacional claramente delimitado;

-   o escalonamento da oferta de serviços, segundo números de atenção 
adequadamente estabelecidos;

-   o uso obrigatório de um sistema de referência e contra-referência de 
pacientes;

-   a incorporação efetiva da comunidade ao processo de planejamento, controle 
e avaliação dos serviços;

-   o estabelecimento de instâncias formais de coordenação intra e intersetorial.

Oferta básica de serviços

A partir das necessidades da saúde indígena e tomando em conta as prioridades na-
cionais nesta matéria, se propõe definir e preparar uma “Oferta Básica de Serviços”, que a 
Funasa garantirá, em igualdade de condições, a toda a população de acordo com os critérios 
de cobertura, eqüidade e solidariedade.

A “Oferta Básica de Serviços” será constituída por um conjunto de atividades e in-
tervenções de promoção da saúde; prevenção de danos, enfermidades e situações de vul-
nerabilidade; diagnóstico e tratamento da morbidade prevalente; reabilitação e reinserção 
social; de proteção e melhoria do ambiente humano; de vigilância da saúde; e planeja-
mento e gerência local estratégica; com vistas a melhorar a saúde e o bem-estar social da 
população indígena. 

Áreas da atenção à saúde

A seguir, para fins de contextualização, apresenta-se cada área de atenção oferecida 
pela rede de serviços existentes com os atuais problemas quanto à infra-estrutura, ao 
desempenho profissional, à cobertura e à necessidade de implantação e/ou implementação 
de programas que complementam a atenção integral à saúde indígena. 

Tendo sido definidas as ações da atenção básica e a organização dos protocolos de 
cada área da oferta básica de serviços, faz-se necessária a capacitação das Emsis e dos AIS 
para o desenvolvimento e implementação das ações relacionadas a cada área da atenção 
à saúde. 

Na perspectiva de alcançar a redução nos índices de morbimortalidade da popula-
ção indígena, é de fundamental importância a priorização de ações voltadas para a saúde 
materno-infantil. 
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Saúde da Criança

Os dados referentes à Mortalidade Infantil (MI) vêm declinando a uma média de 10,6% 
ao ano em relação a 1998, quando era de 96,8 por 1.000 nascidos vivos, chegando, no 
ano de 2002, a um coeficiente de MI de 55,7 por 1.000 nascidos vivos. Vale ressaltar que 
o coeficiente de mortalidade infantil para os povos indígenas apresenta-se extremamente 
elevado quando comparados com o de crianças não indígenas: na sociedade hegemônica, 
a taxa de mortalidade infantil é de 29,6 por 1.000 nascidos vivos em 2000.

No Plano Plurianual (PPA), as metas definidas pelo Desai incluem a redução da mor-
talidade infantil em 50% até o ano 2007.

Mesmo com a mortalidade infantil estando em declínio a cada ano, ainda constitui 
um quadro de extrema preocupação, dada a ocorrência de mortes por causas e agravos 
evitáveis com adoção de ações básicas de saúde.

A estratégia da Atenção Integrada das Doenças Prevalentes na Infância (Aidpi) para a 
área indígena, pretende capacitar as equipes multidisciplinares de saúde e torná-las aptas 
para identificar as situações de risco à saúde da criança, atuar na aplicação de medidas de 
controle de riscos, nos processos de trabalho desenvolvidos nos âmbitos individual, familiar 
e  comunitário, alcançando a assistência integral à saúde da criança. 

Imunização

O modelo de atenção estabelecido pela Política de Atenção à Saúde dos Povos Indí-
genas prioriza as atividades de promoção da saúde e prevenção e controle de doenças e 
agravos, e baseia-se no perfil epidemiológico da população indígena. Este perfil caracteriza-
se por uma alta incidência de doenças infecto-contagiosas (infecções respiratórias, infecções 
gastrointestinais agudas, malária, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, doenças 
preveníveis por vacinas) e desnutrição, evidenciando um quadro sanitário que poderia ser 
significativamente prevenido ou reduzido com o estabelecimento de ações sistemáticas e 
continuadas de atenção básica à saúde nas áreas indígenas.

Destaca-se a imunização como uma das principais ações para a prevenção de doenças. 
No entanto, sua operacionalização é complexa e não tem sido efetivamente executada pelas 
equipes de saúde, devido, em parte, à grande diversidade cultural, à dispersão geográfica 
dessas comunidades e à necessidade de acondicionamento, conservação e transporte, em 
condições especiais, dos imunobiológicos, principalmente nas áreas indígenas da Amazô-
nia Legal, onde se encontra 54,2% da população, sendo que, para chegar em algumas 
aldeias, gasta-se até sete dias de deslocamento fluvial ou até três horas-vôo de avião ou 
helicóptero.

Fatos como acima relatados, somados aos problemas enfrentados pelos Dseis no de-
senvolvimento das ações de atenção integral à saúde dos povos indígenas, refletem os baixos 
índices de coberturas vacinais desta população. Pode-se destacar entre estes problemas a alta 
rotatividade dos profissionais de saúde que atuam nas áreas indígenas; a falta de capacitação 
dos profissionais de saúde; o escasso apoio dos municípios no desenvolvimento das ações 
de imunizações em áreas indígenas; a dificuldade de alguns municípios para transportar os 
imunobiológicos e seus respectivos insumos; a dificuldade no processamento de compras 
na coordenação regional da Funasa; o número insuficiente de veículos e sua inadequação 
para o transporte dos imunobiológicos; a falta de pontos de apoio com energia para a con-
servação dos imunobiológicos, especialmente nas áreas de difícil acesso; a infra-estrutura 



Projeto Vigisus II - Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - Componente II - Saúde Indígena 17 

física inadequada e equipamentos insuficientes nos pólos-base para operacionalização das 
ações de imunização e a insuficiência de caixas térmicas adequadas com termômetro de 
cabo extensor, dificultando a aferição da temperatura.

Para superar estes problemas e alcançar, em quatro anos, homogeneidade da cober-
tura vacinal em todos os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, o Departamento de Saúde 
Indígena destaca como ações prioritárias no âmbito do Vigisus II:

-  dotação dos pólos-base e/ou aldeias de infra-estrutura adequada para realizar as 
ações de imunizações com eficácia;

-  aquisição de equipamentos para acondicionamento e transporte de 
imunobiológicos;

-  promoção da atualização técnica para médicos, enfermeiros e auxiliares de en-
fermagem, em rede de frio, sala de vacina, eventos adversos, BCG e CBVE,5 num 
processo de educação permanente.

Tuberculose

As principais categorias de doenças referidas nos atendimentos prestados pelas equi-
pes em 2002 foram as Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP), representando 35,8% das 
consultas, seguida pelas doenças respiratórias que corresponderam 29,8%. Entre as DIPs, 
destacam-se as verminoses, diarréias, micoses, malária, tuberculose, algumas imunopre-
veníveis e as doenças sexualmente transmissíveis. 

A tuberculose representa um sério agravo à saúde das comunidades indígenas brasilei-
ras, e representa uma taxa de incidência quase cinco vezes superior à encontrada na popu-
lação nacional não indígena.

Concorrem para isto as baixas condições de vida a que foram submetidos os indígenas 
brasileiros, com diminuição acentuada de seu território em favor da atividade pastoril e da 
urbanização, escassez de meio de sobrevivência (caça, pesca, coleta de frutos), carência 
de saneamento básico, tipo de habitação propícia à disseminação do bacilo, desnutrição, 
alcoolismo, tudo isso como decorrência do intercâmbio com a sociedade nacional envol-
vente, sendo todos estes fatores predisponentes à propagação da doença.

Em 2002 foram notificados no Brasil 943 casos de tuberculose de todas as formas, 
sendo 384 confirmados pela baciloscopia direta de escarro. Isto representa uma incidência 
de casos de todas as formas de 266,7 por 100.000 habitantes e, se considerarmos somente 
os casos positivos, de 108,6 por 100.000.

Urge, portanto, que sejam implantadas ações de controle da enfermidade de forma 
sistematizada em todos os Dseis, visando a reduzir em 30% sua incidência nos quatro 
próximos anos:

-  avaliação da qualidade do diagnóstico da tuberculose nos pólos pela revisão de 
todos os casos registrados nos últimos dois anos e dos critérios utilizados para a 
definição de caso;

-  busca ativa de casos nas aldeias pelo exame (PPD, Raio X e BAAR) de todos os 
sintomáticos respiratórios portadores de tosse com expectoração há pelo menos 
três semanas, na própria aldeia;

 5. Curso Básico de Vigilância Epidemiológica.
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-  exame de todos os contatos de casos de tuberculose registrados nos últimos dois 
anos;

-  tratamento de todos os casos novos descobertos na própria aldeia e quimiopro-
filaxia nos contatos de casos de tuberculose BAAR (+) não sintomáticos, reatores 
fortes ao PPD, radiografia normal independentemente da idade e de estarem ou 
não vacinados com o BCG;

-  pesquisa da prevalência da infecção tuberculosa e do risco anual de infecção em 
amostra randômica representativa da população.

Visando a contribuir para a realização de todas essas ações e o alcance da meta pro-
posta, o projeto Vigisus financiará aquisição de equipamentos (aparelho de Raio X, veículos 
e microscópios) e a realização de capacitações das equipes de saúde.

Malária

A malária ainda é um grave problema de saúde para as populações indígenas situadas 
na Amazônia Legal e em outras partes do país, como em terras indígenas na fronteira com 
o Paraguai, existem ainda alguns focos residuais sob controle. Nessa região, as principais 
dificuldades de controle da endemia estão ligadas, principalmente, a fatores como a escas-
sez de infra-estrutura de saúde, a dispersão dessas populações, a dificuldade de acesso às 
terras indígenas, o nomadismo de certas populações, sua diversidade lingüística, hábitos 
culturais a escassez de recursos humanos que se disponham a trabalhar em áreas isoladas, 
bem como atividades ilegais praticadas em terras indígenas por não índios, como garimpos 
e extração de madeiras.  

Dentro desse contexto, o Desai, em consonância com o Plano Nacional de Intensi-
ficação das Ações de controle da Malária (Piacm), lançado em 2000 pela Funasa, adota 
uma sistemática diferenciada de controle da malária para as áreas indígenas, melhorando 
a infra-estrutura de saúde nos Dseis, valorizando o diagnóstico precoce e preciso, com a 
ampliação da rede de laboratórios fixos e volantes, capacitação de agentes indígenas de 
saúde, capacitação de microscopistas indígenas e realização de convênios com estados e 
municípios para atuar de forma complementar nas ações de controle da malária.

Em parceria com o Densp, foram implantados sistemas de abastecimento de água e 
melhorias sanitárias em algumas comunidades, diminuindo, entre outros, a exposição ao 
risco de contrair malária. Outras ações foram:

-  intensificação das ações de controle vetorial, pela criação de equipes volantes, e 
maior presença nas áreas de risco;

-  implementação do sistema de informação para malária nos Dseis, permitindo com 
isso um pronto conhecimento da situação epidemiológica e permitindo uma ação 
mais rápida e eficaz;

-  intensificação do programa de educação em saúde, procurando um maior envolvi-
mento das comunidades na solução do problema.

Com essas ações, foi possível uma redução de 50% da incidência de malária nas áreas 
indígenas no período 2000/2002, com notificação de 24.935 casos em 2000, 12.549 casos 
em 2001 e 12.346 casos em 2002 – com zero número de óbitos no mesmo ano, depois de 
terem sido registrados 32 óbitos em 2000 e cinco em 2001.  
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Apesar destes esforços, o controle da malária em áreas de difícil acesso, como são as 
áreas indígenas, ainda se constitui um grande desafio para a saúde pública brasileira. 

O Desai necessita, portanto de investimentos nas áreas de contratação e capacitação 
de recursos humanos, ampliação e melhoria da infra-estrutura, vigilância epidemiológica 
e monitoramento, além do desenvolvimento de pesquisas operacionais, e de modelos que 
intensifiquem a mobilização comunitária e maior participação interinstitucional, principal-
mente agregando instituições e recursos fora do setor saúde.

Para alcançar a meta de consolidar as ações de controle da malária nos 24 distritos da 
Amazônia Legal pretende-se, com recursos do Vigisus II, financiar a capacitação de profis-
sionais de saúde em diagnóstico laboratorial para malária, diagnóstico clínico e tratamento 
para malária grave e em entomologia e controle seletivo de vetores, bem como avaliar e 
corrigir as estratégias de atuação. Também pretende-se desenvolver um estudo referente à 
implantação de proposta alternativas para o controle da malária. 

O projeto de pesquisa “Avaliação da efetividade de mosquiteiros impregnados com 
piretróides e do seu impacto entre crianças e gestantes em áreas endêmicas de malária 
na Amazônia brasileira” pretende implementar medidas alternativas e sustentáveis para o 
controle desse agravo em áreas periurbanas, áreas de colonização e áreas indígenas em três 
estados (Amapá, Amazonas e Pará). Além de introduzir uma nova ferramenta de controle 
da malária (mosquiteiro impregnado), possibilitando a diminuição ou eliminação do uso 
de inseticidas no ambiente para o controle desta endemia, o projeto tem um forte com-
ponente de educação em saúde e mobilização comunitária. Pela pesquisa e diagnóstico 
sobre conhecimentos, práticas e atitudes, procura implementar técnicas de participação 
comunitária para o controle da malária dentro do contexto da cultura indígena. Apesar 
da diminuição de sua incidência nos últimos três anos, a malária ainda se constitui num 
importante agravo em áreas indígenas, sendo notificados no período mais recente cerca 
de 13.000 casos anuais.

O estudo terá a duração de dois anos e a população indígena envolvida é consti-
tuída por oito aldeias da etnia Mundurucu localizadas no município de Jacareacanga (PA), 
totalizando 2.026 índios. O projeto será desenvolvido por parcerias entre o Ministério da 
Saúde (Funasa e Secretaria de Vigilância da Saúde), o Unicef, a Universidade de São Paulo, 
as secretarias de saúde dos estados do Amazonas e Amapá, e a Secretaria Municipal de 
Saúde de Jacareacanga (PA). A pesquisa prevê a aprovação da pesquisa por um comitê 
de ética em cada estado onde será desenvolvida e terá uma avaliação específica para o 
componente indígena.

Entre os resultados esperados está a comprovação ou não da eficácia do uso de impreg-
nados com piretróide como auxiliar no controle da malária. Como indicador de resultado 
consideraremos o estudo finalizado e conclusivo.

DST e Aids

A CN-DST/Aids do Ministério da Saúde tem notificados 52 casos de Aids na popu-
lação indígena no período de 1986-2001. A epidemia atingia, principalmente, índios que 
tinham contatos regulares com a sociedade envolvente e que se deslocavam com relativa 
freqüência para as cidades ou se encontravam em contato com populações situadas em 
cidades de fronteira. Hoje, a população indígena mais atingida pela epidemia encontra-se 
em Mato Grosso do Sul. A principal característica dessa região é que ela concentra o maior 
número de índios residentes em áreas urbanas. 
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A distribuição dos casos de Aids e de DST na população indígena não pode ser tratada 
de forma uniforme, devido à diversidade das situações de risco e de vulnerabilidade, ge-
rando diferentes quadros epidemiológicos. Esta constatação evidencia a necessidade de se 
compreender melhor as redes de interação que são constituídas a partir do contato com 
a sociedade envolvente e os fatores de risco associados, e de se desenvolver atividades 
planejadas em cada região.

As ações de DST/Aids são desenvolvidas nos Dseis com assessoria técnica da 
CN-DST/Aids, para a implementação dos programas, a capacitação de profissionais 
de saúde e de agentes de saúde indígenas e para a normatização das ações, em con-
formidade com a política de saúde indígena. Especificamente nesta área, o controle 
social é realizado com a participação das Comissões de Aids estaduais e municipais, 
e mediante a atuação do Ministério Público, quando se trata de questões relacionadas 
aos direitos humanos. 

Com o objetivo de reduzir a morbimortalidade das DST/Aids na população indígena, 
o Desai iniciou, em 2003, a implantação do programa de controle da DST e da Aids, in-
cluindo ações de prevenção, assistência, vigilância epidemiológica e monitoramento, nos 
34 Dseis, entre 2003 e 2006.

Para a complementação dos recursos necessários para a implantação do plano de 
redução da incidência de DST/Aids, com vistas à organização dos serviços e à redução da 
incidência de Aids nas populações indígenas, pretende-se financiar mediante o Vigisus II 
34 oficinas de planejamento da prevenção às DST e à Aids; contratação de consultorias 
para implantação do Plano; e uma oficina nacional de avaliação das ações de prevenção 
às DST e à Aids. 

Saúde da Mulher 

No passado, as ações de saúde voltadas para as populações indígenas eram realizadas, 
na maioria das vezes, por estratégias isoladas e pontuais, observando-se a precariedade da 
organização e da articulação dos serviços, a dificuldade de acesso aos cuidados, a carência 
de recursos humanos e materiais, crenças e atitudes desfavoráveis à saúde. Apesar da visi-
bilidade que os movimentos sociais vêm adquirindo nas últimas duas décadas, entre estes, 
as organizações de mulheres, o campo da saúde indígena ainda não havia contemplado 
as demandas deste segmento. Em um feito inédito, em dezembro de 2002, as mulheres 
indígenas realizaram uma oficina de capacitação e discussão para diretrizes e políticas 
públicas voltadas para as mulheres indígenas.

Essa parcela da população indígena tem se organizado e exposto a necessidade de que 
se estabeleçam políticas direcionadas à mulher. Ainda que não houvesse tal organização, 
a própria divisão sexual do trabalho, que caracteriza a maioria das populações indígenas, 
já indicava que as políticas de atenção à saúde dessas sociedades devem ser pensadas em 
concordância com aquelas estruturas de gênero. 

Recentemente, a comunicação entre o Departamento de Saúde Indígena e as or-
ganizações de mulheres indígenas tem se ampliado por meio do Conselho Nacional das 
Mulheres Indígenas e da representante indígena na Secretaria de Estado dos Direitos da 
Mulher (Sedim) para a implementação de diretrizes que sejam capazes de beneficiar a saúde 
das mulheres Indígenas, focalizada de acordo com as sutilezas das disposições de gênero 
– a posição e os papéis dessas mulheres em suas respectivas sociedades –, levando em 
consideração outros fatores, tais como o tempo de contato com a sociedade hegemônica 
e os perfis epidemiológicos.
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Com o objetivo de implantar a atenção integral à saúde da Mulher nos 34 Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas, por meio de uma abordagem integral e participativa, foi 
realizada uma oficina no mês de setembro de 2003. Esta atividade pretende estender para 
o território nacional estratégias definidas a partir desse projeto piloto, no qual participaram 
35 pessoas residentes nos Dseis Alto Purus e Alto Juruá, no estado do Acre.

Pretende-se então capacitar as equipes multidisciplinares em assistência integral à 
saúde da mulher indígena para a implantação e implementação de estratégia de organização 
dos serviços visando à melhoria da qualidade de vida para crianças e mães. Pretende-se 
também valorizar e instrumentalizar as parteiras tradicionais por meio de oficinas de ca-
pacitação em atenção ao pré-natal, parto e puerpério e distribuição de kits de apoio ao seu 
serviço valorizando o saber e as práticas tradicionais. Esta atividade será realizada de forma 
articulada com o projeto de integração dos sistemas médicos tradicionais com o oficial.

Saúde Bucal

A discussão sistematizada das diretrizes para a atenção à saúde bucal dos povos 
indígenas foi iniciada em dezembro de 1999, quando cirurgiões-dentistas atuantes nos 
34 Dseis participaram de uma oficina em Brasília. Num diagnóstico preliminar, foram  re-
conhecidos a cárie dentária e o edentulismo como os maiores problemas de saúde bucal a 
serem enfrentados, sendo discutidos os ajustes necessários à assistência odontológica, no 
sentido de adequá-la aos princípios do SUS.

Em setembro de 2000, no Dsei MG-ES, outra oficina de saúde bucal aprofundou 
este debate. A partir de uma reflexão sobre a forma como se dava a assistência, foi feito o 
planejamento e a execução de ações programadas de controle de infecção intrabucal para a 
população de uma aldeia Pataxó. Foram implantados procedimentos coletivos e individuais 
de controle da incidência das doenças bucais. 

Em fevereiro e março de 2001, o documento que define as ações para a saúde bucal  
foi discutido com 129 cirurgiões-dentistas que trabalham em área indígena, em oficinas 
macrorregionais (Manaus, Palmas, Curitiba e Recife).

Em abril de 2003, o Desai promoveu uma oficina de avaliação das ações de saúde 
bucal nos Dsei, com objetivo de: a) avaliar a situação atual dos serviços de saúde bucal 
nos Dseis; b) estabelecer padrões de avaliação das ações e instrumentos de supervisão; c) 
definir estratégias e agenda para atividades de educação continuada para os cirurgiões-
dentistas; d) identificar profissionais que possam apoiar o Desai no processo de supervisão 
das ações de saúde bucal nos Dseis.

Para viabilizar a assistência à saúde bucal, o elenco mínimo de atividades está colo-
cado para ser universalizado à população indígena. Trata-se de procedimentos coletivos 
e individuais que estão em consonância com as Normas Operacionais Básicas (NOB) do 
Ministério da Saúde que já foram implantadas nos Dseis.

Após a definição dessa política, podemos observar como resultados nacionais:

-  aumento significativo da identificação de problemas de saúde bucal, individual e 
coletivamente;

-  ampliação da cobertura: os dados atuais mostram uma tendência de inclusão da 
população adulta nas ações de saúde bucal e ruptura com o modelo de atenção que 
priorizava um grupo etário (7 a 14 anos) e que atendia demanda espontânea;
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-  disponibilização de escova e creme dental fluoretado à população indígena, fa-
vorecendo a higienização diária e controle da incidência das doenças bucais (cárie 
e problemas periodontais);

-  ações de educação em saúde bucal desenvolvidas de forma participativa, respeitando 
a diversidade étnica e cultural;

-  Estruturação dos serviços de atenção especializada em saúde bucal em diferentes 
Dseis.

Apesar dos avanços, identificamos os seguintes problemas:

1. Insuficiência de cursos de atualização em questões técnicas para os profissionais.

2. Insuficiência de cursos com enfoque antropológico para os profissionais que sentem 
dificuldade de trabalhar com hábitos culturais do índio.

3. Em alguns Dseis não existe pessoal auxiliar para odontologia.

4. Alguns chefes de Dseis, coordenadores técnicos e conselheiros distritais desconhecem 
a Política de Saúde Bucal  e não colaboram para a execução das ações.

5. Inadequação de equipamento, material, instrumental e infra-estrutura nas 
aldeias.

6. Insuficiência de recursos financeiros para produção de material didático.

7. Diagnóstico das condições de saúde bucal da população indígena brasileira in-
completo.

Portanto, necessário se faz que, diante da situação descrita, sejam efetivados inves-
timentos na área da saúde bucal. Os recursos do Vigisus II deverão contribuir para que 
alcancemos os objetivos preconizados pelo subsistema de saúde indígena.

Biossegurança

Biossegurança é o “conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou 
eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvi-
mento tecnológico e prestação de serviços visando à saúde do homem, dos animais, à 
preservação do meio ambiente e à qualidade dos resultados” (Teixeira & Valle, 1996). Este 
foco de atenção refere-se ao ambiente ocupacional e amplia-se para a proteção ambiental 
e a qualidade dos serviços.

Desde a implantação da atenção à saúde indígena, o Desai não tinha uma política 
de biossegurança que contemplasse cuidados além do processo educativo nas equipes de 
saúde e AIS em guarda, desinfecção e destino de materiais. 

Com vistas a resolver os problemas decorrentes desta lacuna, o Desai concluiu uma 
pesquisa de avaliação diagnóstica da situação e práticas de biossegurança no subsistema 
de saúde indígena, com vistas à construção de um plano de ação. A partir desta estratégia, 
foram elaborados os seguintes documentos:

1. Relatório de Risco: documento que permitiu conhecer a situação do subsistema 
de Saúde Indígena em relação ao cumprimento dos aspectos científicos, técnicos, 
legais e éticos relacionados à biossegurança.

2. Relatório Síntese das Recomendações e Regulamentações Referentes à Biossegu-
rança: documento que contextualizou a legislação vigente sobre a matéria com as 
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exigências legais a serem cumpridas na implementação da Política Nacional de 
Saúde Indígena relacionado à biossegurança.

3. Plano Preliminar de Ação: documento contendo sugestões de propostas de orga-
nização da gestão e ações a serem implementadas nos serviços, consideradas a 
curto, médio e longo prazos.

Estes estudos permitiram verificar que, para viabilizar a implantação efetiva de um 
sistema de biossegurança, é necessário desenvolver atividades que possibilitem:

-  normatização/normalização em controle de infecção, biossegurança e gestão am-
biental para o subsistema de saúde indígena;

-  orientação técnica para os destinos dos dejetos e resíduos sólidos infectantes, restos 
de liga de amálgama, soluções químicas, fontes soadas e não soadas;

-  padronização dos meios e métodos de esterilização e controle de infecção;

-  padronização dos procedimentos de biossegurança;

-  padronização dos artigos e produtos utilizados no controle de infecção e biosse-
gurança em áreas indígenas;

-  produção de material didático para profissionais de saúde em controle de infecção, 
biossegurança e gestão ambiental.

Também é necessária a capacitação para a supervisão em controle de infecção, 
biossegurança e gestão ambiental para os profissionais que atuam no subsistema de saúde 
indígena. 

Com estas atividades espera-se que os procedimentos de biossegurança requeridos 
pela legislação estejam efetivamente incorporados nos serviços de 85% dos Dseis, ao final 
de três anos.

Rede de serviços

A execução da atenção à saúde indígena é feita pelos 34 Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas cuja definição territorial – processo que envolveu as comunidades indígenas, 
entidades indigenistas atuantes em diversas áreas do país, profissionais e instituições de 
saúde – levou em consideração os seguintes critérios:

-  população, área geográfica e perfil epidemiológico;

-  disponibilidade de serviços, recursos humanos e infra-estrutura;

-  vias de acesso aos serviços instalados na localidade e à rede assistencial do SUS;

-  relações sociais entre os diferentes povos indígenas do território e a sociedade de 

entorno;

-  distribuição demográfica tradicional dos povos indígenas – que não coincide ne-
cessariamente com os limites de estados e municípios onde estão localizadas as 
terras indígenas.
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Apesar desse processo participativo, foram observados problemas em relação à divisão 
territorial dos Dseis, ressaltando-se a dificuldade quanto ao acesso aos serviços de saúde e 
gerencial devido às distâncias geográficas. 

Cada distrito conta com uma rede interiorizada de serviços da atenção básica, 
começando nas aldeias, com os postos de saúde, os pólos-base e as casas de saúde indí-
gena e organiza-se de forma hierárquica e articulada para referência e contra-referência 
com as unidades de saúde do SUS. 

Pólos-base e postos de saúde

Os pólos-base são unidades de apoio à atuação das equipes multidisciplinares de 
saúde, às quais, além de prestar assistência à saúde, realiza a capacitação e supervisão dos 
AIS. Essas unidades centralizam a coordenação das ações das aldeias da região sob sua 
responsabilidade. Podem estar localizados numa comunidade indígena ou num município 
de referência. Devem constituir-se na primeira referência para os Agentes Indígenas de 
Saúde atendendo ou providenciando a remoção dos casos mais graves.

Os postos de saúde têm uma estrutura física simplificada, devendo realizar suas ações 
pelo Agente Indígena de Saúde, tais como: a promoção da saúde e prevenção de doenças 
de maior prevalência; o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento; o acom-
panhamento de gestantes; o atendimento aos casos de doenças mais freqüentes (infecção 
respiratória, diarréia, malária); o acompanhamento de pacientes crônicos; primeiros socor-
ros; o acompanhamento da vacinação; o acompanhamento e supervisão de tratamentos 
de longa duração.

1 -  Alagoas e Sergipe – AL/SE
2 -  Altamira – PA 
3 -  Alto Rio Juruá – AC
4 -  Alto Rio Negro – AM
5 -  Alto Rio Solimões – AM 
6 -  Alto Rio Purus – AC/AM/RO
7 -  Amapá e Norte do Pará – AM/PA
8  - Araguaia – GO/MT/TO
9  -  Bahia – BA
10 - Ceará – CE
11 - Cuiabá – MT
12 - Guamá-Tocantins – MA/PA
13 - Interior Sul – PR/RS/SC/SP
14 - Caiapó do Mato Grosso – MT/PA
15 - Caiapó do Pará – PA
16 - Leste de Roraima – RR
17 - Litoral Sul – PR/RJ/RS/SC/SP
18 - Manaus – AM
19 - Maranhão – MA
20 - Mato Grosso do Sul – MS
21 - Médio Rio Purus – AM
22 - Médio Rio Solimões e Afluentes – AM
23 - Minas Gerais e Espírito Santo – ES/MG
24 - Parintins – AM/PA
25 -  Parque Indígena do Xingu – MT
26 - Pernambuco – PE
27 - Porto Velho – RO/AM
28 - Potiguara – PB
29 - Rio Tapajós – PA
30 -  Tocantins – TO
31 - Vale do Rio Javari – AM
32 - Vilhena – MT/RO
33 - Xavante – MT
34 - Ianomâmi – AM/RR

Localização dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas

Fonte: Desai/Funasa/MS, setembro de 2003
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A figura abaixo demonstra de que maneira se dão os fluxos de referência do sistema 
de atenção implantado nos Dseis:

Casas de Saúde Indígena

As Casas de Saúde do Índio (Casai) são unidades de apoio localizadas em municípios 
de referência. Sua atribuição é receber e apoiar pacientes que vêm referenciados de suas 
aldeias para assistência de média e alta complexidade na rede do SUS; alojar e alimentar 
durante o período de tratamento; prestar assistência de enfermagem aos pós-hospitaliza-
dos e em fase de recuperação; acompanhá-los nas consultas, nos exames, nas internações 
hospitalares e articular o retorno deles e de seus acompanhantes aos domicílios. 

A experiência tem demonstrado que entre os problemas identificados no funciona-
mento das Casais estão:

-  a superlotação das Casais, inclusive por deficiência na Rede do SUS;

-  uso compensatório das Casais na ausência de políticas sociais que resolvam o 
problema da fome e outras necessidades da população indígena;

-  falta de equipamentos e insumos para o funcionamento adequado das Casais;

-  falta do atendimento diferenciado considerando as especificidades 
etnicoculturais;

-  número insuficiente de unidades, em relação à base territorial e densidade.

A partir desta percepção inicial, cabe realizar um estudo sobre o atual funcionamento 
das Casais que possa oferecer elementos concretos para a definição do tipo de unidade, da 
infra-estrutura física necessária, da equipe mínima e das  suas normas de funcionamento 
de acordo com as especificidades do respectivo Dsei e das etnias de sua abrangência. 
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Deverão ser investigadas também as modalidades de acolhimento aos acompanhantes do 
paciente indígena, bem como o desenvolvimento, em consonância com as características 
culturais implicadas, de atividades de educação em saúde e terapia ocupacional durante o 
tratamento. Este estudo deverá ser a base para a elaboração das “normas para construção 
e funcionamento das casas de saúde indígena”.

Necessidade de infra-estrutura

Em relação aos postos de saúde e pólos-base, identificam-se os seguintes 
problemas:

-  deficiência de infra-estrutura e organização para uma atenção qualificada;

-  número insuficiente de postos de saúde e de pólos-base para atender às demandas 
das comunidades.

Sendo o pólo-base uma referência básica na organização dos serviços de atenção à 
saúde indígena, prevê-se a construção e reforma de 75 pólos-base, dotando-os dos equi-
pamentos necessários.

Respeitando a capacidade operacional de nossos Dseis, foi priorizado, para o Vigisus 
II, a dotação de infra-estrutura para todas as aldeias com mais de 100 habitantes. Para isso, 
serão construídos e equipados 207 postos de saúde, elevando de 24% para aproximada-
mente 30% a cobertura de aldeias com postos de saúde instalados, significando importante 
incremento do acesso aos serviços de saúde.

Rede de referência

As unidades de saúde do SUS referenciadas devem estar adequadas para o atendi-
mento especial aos povos indígenas, considerando-se as especificidades culturais destes 
usuários. Para favorecer condições de garantia dessa atenção, as unidades de referência 
contam com o “Incentivo à Atenção Hospitalar, Ambulatorial e de Apoio Diagnóstico para 
os Povos Indígenas (IAPI)”.6 

Entre os problemas detectados, está a resistência de muitas das unidades hospitalares 
contempladas o IAPI em considerar adequadamente o direito à diversidade sociocultural, 
nivelando o atendimento aos índios ao dos demais pacientes pertencentes à sociedade 
nacional. Entre os fatores que dificultam a prestação dessa assistência, verificam-se também: 
irregularidade no cumprimento dos  mecanismos de referência e contra-referência por parte 
dos prestadores de serviços de saúde nas áreas indígenas; dificuldades na comunicação 
intercultural; dotação de infra-estrutura hospitalar e ambulatorial inadequada para receber as 
populações indígenas; falha ou inexistência de um processo de supervisão. A interferência 
destes fatores, entre outros, mantém uma relativa desarticulação do Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena com o SUS. 

Na perspectiva de promover o fortalecimento dos vínculos da atenção à saúde indígena 
com a rede de assistência mais ampla, propõe-se a realização de um estudo para subsidiar a 
reorientação das ações. Do mesmo modo, há necessidade de viabilizar o acompanhamento 
por parte do Dsei dos serviços prestados pelas equipes de saúde contratadas pelas prefeituras 
municipais com recursos do “Fator de Incentivo de Atenção Básica” aos povos indígenas. 
Planeja-se, assim, o levantamento de informações em campo sobre as características da 

 6. IAPI  –  Regulamentado pela Portaria nº 1.163/SAS/MS, de 14 de setembro de 1999.
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atenção prestada a partir dos mencionados incentivos que venham a subsidiar a pactuação 
de instrumentos de melhoria do atendimento por meio da rede do SUS, a regularização da 
atenção por parte dos profissionais disponibilizados pelas prefeituras, e a efetiva solução 
dos problemas no âmbito das comissões intergestoras.

Além do levantamento e sistematização das informações, espera-se ao final do 
estudo a definição e pactuação de instrumentos próprios que permitam o acompan-
hamento dos serviços prestados e o exercício do controle social junto a cada uma das 
unidades hospitalares e prefeituras municipais que recebem os mencionados incentivos 
à atenção básica e assistência hospitalar (instituídos pelo Ministério da Saúde por meio 
da Portaria nº 1.163/GM, de 14.9.1999). 

Recursos humanos 

Embora nos últimos quatro anos tenha havido um notável crescimento no número de 
profissionais contratados para desenvolver atividades relativas à saúde indígena, refletindo-
se em melhoria de alguns indicadores de morbimortalidade e em alta cobertura das áreas 
indígenas, existem incertezas quanto à qualidade dos serviços.

Nos marcos institucionais vigentes, o monitoramento e a avaliação da qualidade dos 
serviços prestados pelos profissionais (médicos, odontólogos, auxiliares e técnicos de en-
fermagem e outros) e agentes indígenas de saúde é um aspecto fundamental. 

Análises superficiais sugerem que alguns fatores contribuem para a baixa qualidade 
na prestação de serviços e para a rotatividade dos profissionais das Emsis, entre eles:

-  a falta de preparação dos profissionais para atuar no contexto indígena;

-  baixo número de profissionais atuantes ou disponíveis no mercado;

-  baixo nível salarial para a complexidade do serviço; 

-  níveis salariais diferenciados para a mesma categoria de profissionais; 

-  falta de organização dos serviços (sem protocolos, sem supervisão e sem estímulos); e

-  condições de deslocamento e alojamento precárias ou inexistentes.

Para tornar possível a elaboração de um programa sistemático de melhoria da quali-
dade de prestação de serviços é necessária a realização de estudo profundo que permita 
conhecer a realidade e as causas. 

Entre os resultados esperados deste estudo, está o diagnóstico das dificuldades enfren-
tadas pelas equipes multidisciplinares e AIS na prestação de serviços, a elaboração de uma 
proposta de diretrizes para a formulação de um Programa Sistemático de Melhoria da qualidade 
dos serviços. O indicador de resultado será o diagnóstico sobre equipes multidisciplinares e 
AIS elaborado e as diretrizes para a melhoria da qualidade dos serviços aprovada.

Capacitação de recursos humanos

A programação de capacitação dos profissionais é estabelecida de acordo com as 
necessidades identificadas em cada Dsei no momento da discussão dos planos distritais 
de saúde. Para suprir as deficiências na capacidade diagnóstica e terapêutica das equipes 
multidisciplinares, o Desai realizou uma série de treinamentos de atualização científica nos 
conteúdos programáticos a serem implementados nos serviços de saúde. 
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Os temas das capacitações de Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena enfo-
cam Curso Básico de Vigilância Epidemiológica (CBVE), Atenção Integrada às Doenças 
Prevalentes da Infância (Aidpi), Abordagem Sindrômica, DST/Aids, Sala de Vacinas, Rede 
de Frio, Atualização em Vacina, Eventos Adversos, Programa de Câncer de Colo de Útero 
(PCCU), Normas Técnicas do Programa de Saúde Bucal, Malária, Tuberculose, Leishmani-
ose, Hanseníase, Tracoma, Saúde Mental, Alcoolismo, Diabetes e Hipertensão, Primeiros 
Socorros, Pré-Natal e Siasi.

Entre os principais problemas identificados quanto a recursos humanos destacam-se:

-  alta rotatividade de profissionais de saúde;

-  critérios inadequados para a seleção de profissionais;

-  insuficiência de profissionais com perfil para o trabalho com populações indígenas;

-  remuneração diferenciada para a mesma categoria em uma mesma região e equipe 
de saúde;

-  direitos trabalhistas não assegurados;

-  deficiência na estrutura de alojamento, saneamento, transporte, comunicação e 
fontes de energia nas áreas indígenas.

Agentes indígenas de saúde

O Agente Indígena de Saúde (AIS) é um membro da aldeia, escolhido pela comuni-
dade para realizar atividades de vigilância à saúde, educação sanitária, assistência primária, 
prevenção e controle de doenças por meio de visitas domiciliares. 

Sua formação se dá pelo Programa de Educação Profissional Básica para Agentes 
Indígenas de Saúde e vem ocorrendo em serviço e de forma continuada, sob a responsabi-
lidade da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena. 

O processo foi elaborado dentro dos marcos preconizados pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, no que diz respeito ao ensino básico, direcionado para a construção 
de competências/habilidades, visando a facilitar o prosseguimento da profissionalização 
nos níveis médio (técnico) e superior (tecnológico). No nível auxiliar, a formação dos AIS 
procura contemplar a adoção de conhecimentos da prática de saúde da medicina ocidental, 
que devem ser articulados com os conhecimentos próprios baseados na medicina tradicional 
indígena, com a finalidade de torná-los mediadores interculturais na assistência à saúde. 

O conteúdo dos cursos integra as áreas técnica, pedagógica e política, no sentido de 
desenvolver um processo de aprendizagem mais amplo, respeitando a cultura dos diferentes 
povos indígenas e as diferentes realidades epidemiológicas, articulando as áreas de antro-
pologia, ética, habilidades de leitura, escrita e operações matemáticas. Está estruturado de 
maneira a abordar um núcleo comum de conhecimentos, pertinente à situação de saúde 
da maioria dos povos indígenas e um núcleo específico, que é trabalhado de acordo com 
as especificidades de cada distrito.

O programa tem uma carga horária de 1.000 horas, sendo 660 horas para o período 
de concentração e 340 horas para o período de dispersão. Estes períodos visam a capacitar 
e supervisionar as atividades realizadas pelos AIS em campo. 
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O Vigisus I apoiou a formação de 882 profissionais de nível superior em “Capacitação 
Pedagógica” para aplicação dos módulos de formação dos AIS. Para a “avaliação” foram 
capacitados 76 profissionais.

Desde a implantação do programa (2000 a 2003), 3.376 AIS se capacitaram no Módulo 
Introdutório. Destes, 1.695 AIS fizeram o Módulo de Doenças Endêmicas; 499 AIS fizeram 
o módulo Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids; 170 AIS fizeram o Módulo Parasito-
ses Intestinais e Doenças de Poe e 878 AIS fizeram o Módulo Saúde da Mulher, Criança e 
Saúde Bucal. 

Muitos problemas foram identificados tanto no processo de capacitação como também 
na atuação dos AIS, como, por exemplo, a falta de continuidade no processo de formação 
dos AIS em alguns Dseis, rotatividade dos instrutores (odontólogos e enfermeiros) que 
receberam capacitação pedagógica, sobrecarga de trabalho do enfermeiro instrutor-super-
visor, não cumprimento da seqüência dos módulos e acréscimo de conteúdos, períodos 
longos entre aplicação de dois módulos, dificuldades de ordem lingüística interferindo no 
aprendizado, entre outros.

Neste momento, o Desai está empenhado em dar início a uma avaliação do processo 
de capacitação dos AIS para que sejam elaboradas propostas para a solução dos diversos 
problemas detectados. 

Em vários Dseis existe uma demanda pela atuação de mulheres nas funções de AIS, 
auxiliar de enfermagem e enfermeiro, como uma forma de facilitar o acesso das mulheres 
à atenção adequada e de efetivar a integralidade, eqüidade e universalidade, preconiza-
dos pelo SUS, e ao Programa de Atenção à Saúde da Mulher. Nesse sentido está sendo 
estabelecido o diálogo com as mulheres representantes no movimento indígena para que 
sejam criados mecanismos adequados para  facilitar e garantir a inserção de trabalhadoras 
nas equipes de saúde e a intensificação da escolha de mulheres para a função de Agente 
Indígena de Saúde. 

Observa-se a reduzida presença de indígenas com formação de nível superior. A 
dificuldade de acesso à formação profissional em saúde, que têm as populações indíge-
nas, faz com que seja desejável o desenvolvimento de políticas afirmativas. Nesse sentido, 
propõe-se a facilitação do acesso por meio de um programa de bolsas de estudo para for-
mação superior na área de saúde, atendendo à demanda espontânea. 

Com o apoio do Vigisus II pretende-se também dar continuidade à formação dos AIS 
que já iniciaram o processo de capacitação e dar início à capacitação dos demais no começo 
do próximo ano, produzir materiais educativos e dotá-los de instrumentos básicos para o 
desenvolvimento de suas atividades, adquirindo 3.500 kits para os AIS. Considerando a 
capacidade operacional para capacitação de AIS demonstrada na primeira etapa do Vigisus 
e a rotatividade destes atores observada, espera-se alcançar a proporção de 75% de AIS 
capacitados em pelo menos três módulos do Programa de Formação de AIS.

Agente Indígena de Saneamento

Para garantir a sustentabilidade das ações de saneamento nas áreas indígenas, a 
Fundação Nacional de Saúde, por meio do Departamento de Engenharia de Saúde Pública 
(Densp), propôs, no ano de 1999, o Programa de Capacitação de Agentes Indígenas de 
Saneamento (Aisan) com o objetivo de preparar o próprio índio para realizar a operação e 
a manutenção dos sistemas de abastecimento de água, além de outras atividades comple-
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mentares, como o desenvolvimento, em parceria com o Agente Indígena de Saúde (AIS) do 
processo de educação em saúde na sua aldeia, buscando-se assim contribuir para melho-
rar a qualidade de vida de sua comunidade e reduzir os índices de morbimortalidade por 
doenças de veiculação hídrica. 

Durante o período de 1999/2002, a Fundação Nacional de Saúde/Ministério da Saúde 
investiu cerca de R$ 70 milhões na implementação de sistemas de abastecimento de água 
e melhorias sanitárias domiciliares nas aldeias indígenas. Para o ano de 2003, o orçamento 
é de R$ 21,89 milhões. 

Atualmente, existem 732 aldeias atendidas com sistemas de abastecimento de água 
e 283 com sistemas em fase de conclusão, num universo de 3.357 aldeias.7 A expectativa 
é atingir cerca de 2.350 aldeias com sistemas de abastecimento de água até 2006.

Durante o planejamento das implantações dos sistemas de abastecimento de água 
e destinação dos dejetos, busca-se atender às necessidades locais de acordo com a es-
pecificidade cultural de cada etnia. É importante considerar como cada etnia, aldeia ou 
comunidade concebe o seu próprio corpo; a relação entre saúde/doença, meio ambiente, 
modo de viver e trabalhar; e a relação que tem com a água da chuva, do rio, açude ou 
lago e com a água subterrânea. Portanto, não existe um projeto único padrão para atender 
a todas as localidades. 

Os principais problemas dos projetos de saneamento básico nas áreas indígenas são: 
a operação e a manutenção destes sistemas; a dificuldade de implantar o processo de 
educação ambiental e em saúde; e a disponibilidade destas tecnologias alheias ao cotidi-
ano dos povos indígenas, como sua inadequação, conduzem à utilização inadequada ou, 
até mesmo, à não utilização, devido ao não envolvimento da comodidade indígena na 
implantação dos sistemas de saneamento.

Para garantir a devida operação e manutenção dos sistemas de saneamento, é ne-
cessário investir em processo de capacitação dos Agentes Indígenas de Saneamento com 
metodologia específica e de forma continuada.  Contabilizam-se 630 Aisans atuando em 
todas as regiões do Brasil, capacitados no período de 2000-2003. Porém, esse número é 
insuficiente posto que o ideal é que cada aldeia possua um Aisan  para desenvolver todas 
as atividades mencionadas.

A capacitação do Agente Indígena de Saneamento busca preparar um indivíduo da 
comunidade para desenvolver atividades essenciais que irão contribuir para garantir a sus-
tentabilidade das ações de saneamento: identificar aspectos importantes do seu território, 
com vistas a intervenções nas ações de saneamento; operar e manter os sistemas de abas-
tecimento de água; orientar sua comunidade para a utilização adequada dos serviços de 
saneamento e conservação dos equipamentos implantados; realizar as ações de educação 
em saúde e ambiental, entre outras.

A capacitação é dividida em duas fases: concentração com 280 horas de aulas teóri-
cas e práticas e estágio orientado. No estágio orientado que possui carga horária flexível, 
caberá ao instrutor/supervisor, de forma presencial, proceder à avaliação do processo de 
aprendizagem e dar reforço onde se fizer necessário.

7. Fonte: Sistema de Informação de Saúde Indígena (Siasi). 
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Com o fim de produzir recursos pedagógicos que serão utilizados como instrumento 
nas atividades de educação em saúde voltadas para a mobilização e o envolvimento da 
comunidade nas ações de saneamento nas áreas indígenas, serão realizadas 64 oficinas 
para os Aisans capacitados no período de 2000 a 2002. Para os Aisan capacitados a partir 
de 2003, a produção dos recursos pedagógicos será realizada durante o próprio momento 
de capacitação.

Contudo, outros técnicos da Funasa que fazem parte da equipe multissetorial (Dsei, 
Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde (Ascom) e Setor de Capacitação da 
Funasa) também participarão do processo continuado de avaliação por meio da análise 
dos relatórios de avaliação do Aisan, feito pelo instrutor/supervisor, bem como por meio 
da análise do Caderno do Aisan, instrumento utilizado para o registro das suas atividades 
diárias na aldeia.   

Essa prática, reconhecidamente, possibilitará uma aproximação maior do alcance do 
objetivo desse processo, qual seja, a atuação do Aisan como agente transformador da sua 
realidade, com vistas à promoção da saúde em sua comunidade.

Com o propósito de melhorar a atuação do Aisan junto à sua comunidade, após uma 
avaliação no processo como um todo, ao longo desses três últimos anos, o Departamento 
de Engenharia de Saúde Pública, por meio da Coordenação Geral de Engenharia Sanitária, 
elaborou uma proposta com a criação de uma estrutura mínima nos pólos-base, onde 
será inserido um Técnico da Área de Saneamento (TAS), que irá desenvolver, entre outras 
atividades, o acompanhamento, a supervisão e a avaliação dos Aisans. Este técnico é um 
profissional de nível médio com conhecimento específico em saneamento ambiental, po-
dendo ser servidor do quadro da Funasa ou contratado, se necessário, nas coordenações 
regionais que não possuam disponibilidade de recursos humanos.

O Técnico da Área de Saneamento, além de ser referência técnica para os Aisans, irá 
contribuir fundamentalmente no processo de implantação do Programa de Monitoramento 
da Qualidade da Água para Consumo Humano nas Áreas Indígenas, a ser implantado pela 
Funasa a partir de 2004; articular e integrar as atividades dos Aisans com as equipes de 
saúde indígena dos pólos-base; alimentar o Sistema de Informação de Saneamento em Áreas 
Indígenas (Sisabi), entre outras. 

O curso de capacitação dos TAS está estruturado em quatro unidades: Capacitação 
Pedagógica; Capacitação em Epidemiologia; Controle da Qualidade da Água para Consumo 
Humano; e Sistemas de Informação de Saneamento em Área Indígena (Sisabi). 

Preferencialmente, os técnicos ficarão lotados nos pólos-base que necessitam de 
uma estrutura mínima com equipamentos de informática para alimentação do Sisabi e 
equipamentos de laboratório para a realização de análises de água (cor, pH, turbidez e 
bacteriológico).

Estratégia de ação

A área de intervenção Fortalecimento do Modelo de Atenção pretende alinhar as 
necessidades da saúde da população indígena com a oferta de serviços de atenção básica 
de saúde que a Funasa oferece por meio da rede de provedores, promovendo assim um 
modelo de atenção integral, adaptado às reais necessidades dessas populações, desenvol-
vendo os protocolos clínicos e os modelos de qualidade e dotando a rede de infra-estrutura 
equipamentos e sistemas de comunicação que se requer para otimizar os serviços. 
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A estratégia de ação a ser empregada para alcançar este objetivo é:

1. Definição de um plano de saúde que estabeleça as prioridades sanitárias e as ações 
de melhor custo-efetividade que devem desenvolver os provedores de serviços.

2. Estabelecer uma oferta básica de serviços de saúde, separando as intervenções 
obrigatórias para todos os prestadores e as opções complementares que possa 
definir cada Dsei em função da diversidade epidemiológica e demográfica de sua 
localidade.

3. Fortalecimento da área de saneamento como um elemento da carteira de ser-
viços:

-   possibilitar a realização de um trabalho de acompanhamento e avaliação do 
Aisan na aldeia, que garanta continuidade ao processo de aprendizagem, visando 
potencializar a atuação desse agente junto à comunidade indígena;

-   atender à Portaria n.º 1.469/MS, de 29 de dezembro de 2000, que dispõe sobre 
os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e à vigilância da 
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, em 
razão da importância que a qualidade e a quantidade de água representam para 
a manutenção da saúde humana;

-   garantir o monitoramento e a alimentação do Sistema de Informação 
de Saneamento em Áreas Indígenas (Sisabi), instrumento essencial para 
conhecimento das informações atualizadas, viabilizando todo o processo, que 
se inicia com o planejamento da intervenção de saneamento até sua apropriação 
pela comunidade, permitindo a correlação entre o estado de saúde e saneamento 
para as devidas tomadas de decisões;

-   capacitar 660 Aisans em 42 turmas;

-   realizar oficinas para produção de recursos pedagógicos;

-   capacitação dos Técnicos da Área de Saneamento  (TAS).

4. Desenvolvimento e implantação da área de biossegurança, incluindo:

-   normatização/normalização em controle de infecção, biossegurança e gestão 
ambiental para o subsistema de saúde indígena;

-   orientação técnica para os destino dos dejetos e resíduos sólidos infectantes, 
restos de liga de amálgama, soluções químicas, fontes soadas e não soadas;

-   padronização dos meios e métodos de esterilização e controle de infecção;

-   padronização dos procedimentos de biossegurança;

-   padronização dos artigos e produtos utilizados no controle de infecção e 
biossegurança  em áreas indígenas;

-   produção de material didático para profissionais de saúde em controle de 
infecção, biossegurança e gestão ambiental;

-   capacitação para a supervisão em controle de infecção, biossegurança e gestão 
ambiental para os profissionais que atuam no subsistema de saúde indígena.

5. Definição de protocolos de atenção que definem as ações clínicas, medicamentos, 
exames e materiais que devem ser utilizados para os problemas principais de saúde 
indígena.
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6. Definir o sistema de referência e contra-referência entre o primeiro nível de atenção, 
os serviços de apoio e os hospitais do SUS.

7. Estabelecer um modelo de gestão da qualidade que introduza o processo de melhoria 
contínua da qualidade como eixo da gestão sanitária.

8. Capacitar as equipes multidisciplinares de saúde nas áreas básicas da carteira de 
serviços, na gestão dos protocolos, nas necessidades de saúde da população e 
aspectos antropológicos relacionados com a saúde indígena.

9. Diagnosticar com base na necessidade da oferta de serviços qual é a infra-estrutura, 
os recursos humanos, veículos e outros transportes (barcos, avião) e equipamentos 
de comunicação que se requer para garantir o acesso aos serviços de saúde.

10. Investigar o funcionamento das casas de saúde indígena com o objetivo de norma-
tizar e readequá-las de acordo as necessidades.

Atividades a serem financiadas pelo Vigisus II

As atividades necessárias para o desenvolvimento desta intervenção a serem financia-
das pelo Vigisus II, abaixo relacionadas, referem-se aos diversos programas de saúde que 
compõem a oferta básica de serviços, à infra-estrutura para o desempenho dos serviços, 
aos recursos humanos e aos serviços de saneamento:

1. Definição de um plano de saúde que estabeleça as prioridades sanitárias e as ações 
com melhor relação custo/benefício a serem desenvolvidas pelos prestadores de 
serviços, envolvendo os programas de controle da malária, de controle da tuber-
culose, de imunização, atenção à saúde bucal.

2. Elaboração de um plano de qualidade de atenção.

3. Definição de parâmetros de qualidade e  procedimentos  de atenção.

4. Implementação do Programa de Atenção Integral às Doenças Prevalentes da 
Infância:

-   capacitação de equipes de saúde em Aidpi;

-   oficina de produção de material sobre práticas alimentares saudáveis e aleitamento 
materno.

5. Implementação do programa de controle da malária em 24 Dseis da Amazônia 
Legal:

-   pesquisa sobre a efetividade de proposta alternativa para o controle da malária 
em áreas endêmicas;

-   capacitação  em diagnóstico laboratorial de malária;

-   capacitação de equipes de saúde em diagnóstico clínico de malária;

-   capacitação de equipes de saúde em entomologia e controle de vetores;

-   oficina de avaliação de serviços de controle da malária em áreas endêmicas.

6. Implantação do plano de redução da incidência de DST/Aids:

-   oficinas de planejamento da prevenção às DST e à aids;

-   contratação de consultorias para implantação do plano;

-   oficina nacional de avaliação das ações de prevenção às DST e à aids.
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7. Implantação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher em 34 Dseis:

-   capacitação de profissionais em atenção integral à saúde da mulher indígena;

-   oficinas de produção de protocolo de materiais informativos e para a atenção 
da saúde da mulher indígena;

-   capacitação de parteiras.

8. implementação das ações de saúde bucal em 34 Dseis.

-   capacitação de odontólogos para atendimento de populações indígenas;

-   oficina para a padronização de instrumentos para levantamento epidemiológico 
em saúde bucal;

-   formação de indígenas como técnicos de saúde bucal;

-   promoção de capacitações científicas para dentista;

-   instalação de laboratórios de prótese dentária nos 34 Dseis;

-   oficinas de atualização em cirurgia dentária;

-   oficinas de atualização em prótese dentária;

-   produção de materiais informativos sobre saúde bucal.

9. Implantação de procedimentos de biossegurança de acordo com a legislação em 
85% dos Dseis:

-   contratação de consultoria para normatização/normalização de biossegurança 
em saúde indígena e para elaboração de material instrutivo;

-   produção de materiais informativos e didáticos sobre biossegurança;

-   capacitação de 34 Dseis para implantação das normas de biossegurança.

10.  Implantação da vigilância epidemiológica em 34 Dseis:

-   capacitação de profissionais dos Dseis em vigilância epidemiológica (CBVE).

11. Adequação da infra-estrutura básica e dotação de equipamentos para as Casas do 
Índio, pólos-base e postos de saúde:

-   adequar a infra-estructura de 10 casas de saúde indígena;

-   equipar 10 casas de saúde indígena;

-   construção e equipamento dos pólos-base;

-   construção e equipamento de postos de saúde;

-   equipar pólos-base para monitoramento e controle da qualidade da água;

-   equipar pólos-base com kits de informática para o Siságua;

-   compra de aparelhos de radiocomunicação;

-   compra de botes;

-   compra de barcos com motor de 55 HP;

-   compra de bicicletas;

-   compra de motos;

-   compra de veículos.
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12. Avaliação da Rede de Referência do SUS para o atendimento à saúde das popula-
ções indígenas com vistas a subsidiar a elaboração de termo de compromisso: 

-   contratação de consultoria para a realização da pesquisa.

13. Capacitação de Recursos Humanos:

-   capacitação pedagógica de enfermeiros e dentistas;

-   aplicação de pelo menos três módulos do Programa de Formação de AIS em 
todos os Dseis;

-   adquirir 3.500 kits de trabalho dos AIS;

-   oficina de produção de material com AIS;

-   estimular a formação em nível superior dos indígenas nas áreas de medicina, 
enfermagem, nutrição, biologia, ciências sociais, etc.;

-   capacitação de 660 Agentes Indígenas de Saneamento;

-   capacitação de 60 técnicos em saneamento (TAS);

-   oficinas de produção de 810 álbuns seriados para apoiar as atividades educativas 
dos Aisans;

-   produção de material didático.

14. Diagnóstico das dificuldades que enfrentam as equipes multidisciplinares e agentes 
indígenas de saúde no exercício de sua função:

-   contratação de consultoria para a realização do estudo.

Resultados esperados

1. Um plano básico de saúde aprovado e implantado em pelo menos 50%  dos Dseis.  
Este plano deverá incluir algumas ações específicas nas seguintes áreas:

-   ampliada  a cobertura de controle da malária para 24 Dseis da Amazônia 
Legal;

-   ampliada a cobertura da atenção integral à saúde da criança, da saúde bucal, 
da saúde da mulher e da tuberculose nos 34 Dseis;

-   cobertura vacinal homogeneizada  em 16 Dseis;

-   diagnóstico da saúde bucal da população indígena.

2. Vigilância epidemiológica implantada nos 34 Dseis.

3. Normas técnicas implantadas na rede de serviços dos Dseis.

4. Implantação de protocolos para os programas de saúde da mulher e da criança.

5. Procedimentos de biossegurança requeridos pela legislação efetivamente incorpo-
rados nos serviços de 85% dos Dseis, ao final de três anos.

6. O modelo de qualidade implantado, funcionando e cumprindo com os indicadores 
propostos em pelo menos 10 Dseis.

7. Capacitação de pelo menos 50% das equipes multidisciplinares sobre os serviços 
e os protocolos de atenção básica.

8. Implantação do sistema de informação em pelo menos 70% dos Dseis.
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9. Construção de 100% dos postos, pólos-base e casas de saúde indígena definidos 
no projeto.

10. Cem por cento da infra-estrutura e equipamentos e equipes funcionando.

11. Técnicos indígenas atuando como auxiliares de odontologia.

12. Agentes indígenas de saúde e de saneamento capacitados e atuando nos 34 
Dseis.

13. Agentes indígenas de saúde capacitados, no mínimo, em três módulos. 



Área de Intervenção 2

Implantação de um Novo Modelo de Gestão

Justificativa

A estrutura funcional e administrativa da Funasa para a gestão do Subsistema de 
Saúde Indígena é composta pelas instâncias central – Departamento de Saúde Indígena 
(Desai) –, regional – compreendendo as coordenações regionais (Core) – e distrital. Nesta 
última, figuram os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) e a rede de serviços 
composta por postos de saúde, pólos-base e casas de saúde indígena.

O Desai , conforme a Portaria nº 1.776/MS, de 8 de setembro de 2003, é o gestor 
responsável pelo planejamento, implantação, implementação, monitoramento e avalia-
ção da política de saúde indígena, devendo garantir aos povos indígenas o acesso aos 
serviços de saúde em consonância com os princípios e as diretrizes do Sistema Único 
de Saúde  (SUS). 

Para a organização de serviços em saúde indígena, o Desai segue as seguintes 
diretrizes:

-  organização dos serviços de atenção à saúde dos povos indígenas na forma 
de Distritos Sanitários Especiais e pólos-base , na esfera local, onde a atenção 
primária e os serviços de referência se situam;

-  preparação de recursos humanos para atuação em contexto intercultural;

-  monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos indígenas;

-  articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde; 

-  promoção do uso adequado e racional de medicamentos; 

-  promoção de ações específicas em situações especiais;

-  promoção da ética na pesquisa e nas ações de atenção à saúde envolvendo 
comunidades indígenas;

-  promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde indígena;

-  controle social.

O Dsei é uma unidade organizacional da Funasa, gestora da operacionalização e 
da execução das ações e atividades no âmbito do território distrital, sendo a autoridade 
sanitária com responsabilidade pela saúde dos povos indígenas. Executa o conjunto 
de ações de saúde necessárias à atenção básica, articulado com a rede do SUS, para 
referência e contra-referência, com controle social por intermédio dos conselhos locais 
e distritais de saúde.

Para a execução da política de saúde indígena, destacam-se as limitações legais 
da Funasa para a contratação de recursos humanos. Como alternativa, optou-se por 
estabelecer convênios com organizações que já vinham desenvolvendo atividades junto 
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às comunidades indígenas, as quais possibilitaram não só a contratação de recursos humanos 
como a adequação inicial da infra-estrutura e a manutenção dos serviços de saúde. Para 
isto, no  ano de 2002 estavam firmados convênios com 13 organizações não-governamentais 
(ONGs), 19 organizações indígenas, 14 prefeituras municipais, quatro organizações religiosas 
e uma universidade. 

Essa solução tem demandado dos Dseis uma capacidade gerencial não existente. 
Em uma análise preliminar, realizada pelos técnicos do Desai, no mês de agosto de 2003, 
observou-se que a maioria dos planos de trabalho foi pactuada pelos conveniados dire-
tamente com a esfera central (Desai). O diagnóstico local, a identificação das demandas 
e os planos de trabalho foram formulados e realizados pela ONG independentemente da 
gerência do Distrito.

 No Distrito do Maranhão, por exemplo, foram firmados nove convênios para a atenção 
na área distrital, sendo que, ao que consta, tais convênios não visaram a responder  uma 
problemática geral do Distrito, mas às percepções dos gestores e técnicos de cada ONG. 
O monitoramento da execução dos serviços foi realizado entre as conveniadas e a direção 
do Desai, contribuindo para a inoperância do distrito. 

Outro exemplo de atuação da parceria com as ONGs é o do Distrito de Mato Grosso 
do Sul, em que a conveniada é responsável pela contratação de profissionais de saúde, 
custeio das capacitações, compra de equipamentos e insumos, terceirização de serviços e 
parte do aporte de recursos para  as reuniões do Conselho Distrital de Saúde, mas todas as 
demandas e atividades do plano foram amplamente discutidas com os técnicos do Dsei e 
no Conselho Distrital. 

A diversidade na forma de atuação das conveniadas tem contribuído para uma 
heterogeneidade na qualidade de prestação de serviços nos Dseis. Embora esta afirmação 
demande estudos mais sistematizados para que seja possível identificar suas causas, essa 
análise demonstra a existência de distritos que prestam boa qualidade de serviços, atingindo 
todas as comunidades, com equipes estruturadas, enquanto outros funcionam em precárias 
condições de atendimento, com equipes deficientes apresentando má qualidade na prestação 
dos serviços básicos de atenção à saúde.

Os Dseis e as Divisões de Engenharia de Saúde Pública  (Diesp) da Funasa estão 
subordinados às Cores. As Cores são instâncias estaduais da Funasa, encarregadas da 
representação e do cumprimento da missão institucional, da administração de recursos 
humanos e bens, da compra de insumos, da assessoria jurídica e do relacionamento com 
os gestores estaduais e municipais. 

Proposta de intervenção

O novo modelo pretende desenvolver uma nova forma de gestão de serviços que leve 
a um maior aproveitamento dos recursos e favoreça, ao mesmo tempo, uma maior satisfação 
dos usuários. O desafio é preparar a Funasa como instituição estratégica, fortalecendo a 
função de planejamento e de compra de serviços. O desenvolvimento deste modelo impli-
cará estabelecimento de novas funções nas diversas esferas. Esta proposta se fundamenta 
na implantação de um modelo de desempenho, fortalecendo a capacidade de gestão e os 
mecanismos contratuais entre Desai e Dsei, assim como entre os Dseis e os provedores de 
serviços (ONG, Oscip ou entidade pública). 
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O Dsei planeja, coordena e operacionaliza o fluxo das atividades e executa ações de 
saúde no âmbito de sua jurisdição. O Chefe do Dsei é a autoridade sanitária responsável 
pela execução da atenção à saúde da população na área de abrangência do distrito. O 
novo modelo implica novas modalidades de contratação, o redesenho organizacional dos 
Dseis e dos processos, a introdução de novos sistemas e instrumentos de gerenciamento, 
a implantação de módulos fundamentais para a gestão no Siasi e o fortalecimento da par-
ticipação social, todos com a finalidade de promover uma atuação altamente eficiente. 

Este modelo pode ser esquematizado por meio de sete características essenciais, que 
podem ser visualizadas na figura 1. 

Figura 1 – Características do novo modelo de prestação de serviços de saúde

Na figura 2, propõem-se os principais fluxos dos recursos financeiros, responsabili-
dades e relações contratuais. Este modelo será revisado de maneira participativa durante o 
processo de desenvolvimento deste projeto. 
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Sistemas de informação da Funasa

Em sua estrutura, o Departamento de Saúde Indígena da Funasa possui uma Coorde-
nação de Monitoramento das Ações e Serviços (Comoa) – encarregada de planejar, coor-
denar e supervisionar os processos de coleta, registro, armazenamento, processamento e 
análise de dados; orientar os Dseis na implantação dos sistemas de informação; consolidar, 
sistematizar e disponibilizar as informações do Desai, coordenar a realização de pesquisas 
avaliativas dos Dseis, participar e acompanhar pesquisas epidemiológicas, construir e manter 
atualizado um banco de dados epidemiológico e antropológico; e fornecer subsídios para 
melhoria do processo de avaliação das ações e serviços de saúde indígena. Nesse sentido, 
os sistemas informatizados para atenção à saúde indígena são coordenados pela Comoa, 
visando à organicidade em seu desenvolvimento e o reforço de sua concepção como fer-
ramentas para o planejamento e a avaliação, aspecto este ainda fracamente desenvolvido 
na instituição.

Com a implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, a partir 
de 1999, tanto a produção de documentos quanto a demanda por informações foram sig-
nificativamente incrementadas. Há a necessidade de criar condições para a classificação 
e o armazenamento de documentação de ordem técnica e socioantropológica, oriunda da 
própria instituição e do Ministério da Saúde, assim como de artigos, teses e outros registros 
e documentos impressos, visuais, audiovisuais e eletrônicos a serem disponibilizados para 
o corpo técnico e sociedade em geral.

Sistemas informatizados estão operando em desenvolvimento para subsidiar as ações 
em saúde indígena, seu monitoramento, planejamento e avaliação. O Sistema de Infor-
mação da Atenção à Saúde Indígena (Siasi)  é o principal deles, uma vez que sua base de 
dados demográficos é referência para todas as áreas de intervenção e por outros sistemas 
informatizados da Funasa. 

O GPC é uma ferramenta centralizadora da base de dados gerada pelo Siscon nas 
diversas entidades conveniadas. Possui relatórios gerenciais para o gestor, possibilitando 
a visualização de todos os dados de execução financeira dos recursos repassados às enti-
dades parceiras. Sua base de “beneficiários”, as pessoas físicas e jurídicas remuneradas com 
recursos dos convênios, deverá compor parte do módulo de recursos humanos do Siasi, 
permitindo a visualização da movimentação de profissionais entre entidades contratadas e 
o grau de abandono da atuação em saúde indígena por categoria profissional, informações 
importantes para pensar estratégias específicas de desenvolvimento de recursos humanos 
para esta área específica. Este esforço já se encontra em andamento e não depende de 
recursos do Vigisus II.

O Sisabi  encontra-se implantado desde 2002 e permite a visualização das necessi-
dades e do impacto das ações de saneamento e abastecimento de água nas comunidades 
indígenas. O Sisabi compartilha o banco de dados de aldeias do Siasi e é composto por 
quatro módulos:

-  censo sanitário: reúne dados sobre as fontes de água utilizadas pelas comunidades 
indígenas, hábitos de higiene, destino do lixo, sistemas de transportes e comuni-
cação e atividades econômicas nas aldeias indígenas; 

-  cadastro de obras e saneamento: armazena dados que revelam em que estágio se 
encontram as obras de melhoria sanitária, abastecimento de água, construção de 
estabelecimentos de saúde e se estão sendo utilizadas pela população indígena; 
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-  Sistema de Informações sobre a Água  (Siságua): é um sistema de informação de 
vigilância da qualidade da água para o consumo humano em áreas indígenas, 
possibilitando controlar os níveis de cloro, mercúrio, flúor e pH da água nas co-
munidades indígenas;

-  Agente Indígena de Saneamento: quarto módulo, responsável pelo registro e moni-
toramento das atividades realizadas pelos agentes indígenas de saneamento. 

O Siasi, como sistema oficial de informação da saúde indígena, deverá também gerar 
lotes de informação para alimentação dos outros sistemas informatizados do Governo 
Federal, quer do Ministério da Saúde, quer de outros órgãos que desenvolvam ações 
setoriais junto às populações indígenas. Assim, encontram-se em elaboração estratégias 
para definir formas de exportação de dados para os sistemas SIM, Sinam, Sinasc, Sivep, 
sistema de informações sobre terras indígenas (a ser definido pela Funai/MJ). Relatórios fixos e 
personalizados podem ser definidos a qualquer momento para uso pelas instituições parceiras 
e uma política de publicização de informações está em estudo. Esta faceta intersetorial do 
Siasi possibilitará uma ampliação da capacidade de crítica das informações lançadas no 
sistema, aumentando sua confiabilidade e estabelecendo um único cadastro nacional da 
população indígena, bem como tornando disponíveis ao Ministério da Saúde um grande 
volume de informações produzidas nos outros órgãos, aspecto desejável para vigilância 
das situações de risco ambiental e sanitário.

Os sistemas informatizados do Ministério da Saúde são desenvolvidos em linguagem 
Delphi, como padrão. Assim, fica garantida uma compatibilidade de linguagem, facilitando 
a integração entre sistemas. Neste mesmo sentido é utilizada a ferramenta Interbase de 
interligação de bancos de dados.

Sistema de Informação em Saúde Indígena (Siasi)

O Siasi é um sistema modular de implantação gradual que visa a interligar os 300 
pólos-base de assistência, os 34 Dseis, as sedes estaduais e nacional da Funasa e as sedes 
de todas as entidades parceiras e conveniadas da Funasa, disponibilizando uma mesma base 
de dados e permitindo a sua alimentação rápida. O Sistema funciona em base local (Siasi-
Local) instalada nos pólos-base ou na sede das prestadoras de serviços havendo geração de 
lotes de informação para alimentação do banco de dados nacional. Esta opção de sistema 
local foi feita com o objetivo de permitir construção de uma capacidade física em esfera 
nacional para transmissão de dados de áreas remotas, principalmente na Amazônia, baseada 
em comunicação por satélite. Uma vez instalada a capacidade de transmissão de dados, o 
Siasi-Local será substituído pelo Siasi-Web, permitindo uma alimentação instantânea “on 
line”. 

Em sua concepção modular, o Siasi é composto por:

1. Módulo demográfico: cadastro por pessoa, com dados de parentesco, nascimento e 
óbito, gênero, residência. Possibilita relatórios demográficos. Implantado em bases 
locais (Siasi-Local) integrado via ambiente web (Siasi-WEB).

2. Módulo de morbidade: permite relatórios epidemiológicos e de produtividade das 
unidades e profissionais, lançamento por pessoa. Permite a emissão de relatórios 
personalizados cruzando quaisquer das variáveis do sistema, além de relatórios 
gerenciais predefinidos. Em fase de implantação em base local.
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3. Módulo de imunização: caderneta de vacinação informatizada com ferramentas de 
planejamento de ações e cálculo de cobertura. Em fase de implantação em base 
local.

4. Módulo de saúde bucal: permitirá o lançamento por pessoa de ações da equipe 
de saúde bucal, com relatório de indicadores específicos. A ser desenvolvido e 
implantado para base local.

5. Módulo de nutrição: permitirá dados para a avaliação do estado nutricional dos indi-
víduos atendidos pelos serviços de saúde, priorizando os  grupos de alto risco, crianças 
menores de cinco anos, gestantes e nutrizes. A ser desenvolvido para base local.

6. Módulo de acompanhamento à gestação: permitirá o lançamento dos dados do 
acompanhamento pré-natal por gestante. A ser desenvolvido e implantado para 
base local.

7. Módulo de recursos humanos: permitirá o acompanhamento dos esforços de ca-
pacitação de profissionais e agentes indígenas de saúde, tanto da Funasa como 
das entidades parceiras, com possibilidade de cruzamento de dados relativos à 
formação profissional, vínculos empregatícios e disponibilidade de pessoal. A ser 
desenvolvido e implantado para ambiente web.

8. Módulo de controle social (participação comunitária): integrará informações da 
constituição e funcionamento dos conselhos distritais e locais de saúde indígena. 
A ser desenvolvido e implantado para ambiente web.

9. Módulo de infra-estrutura: permitirá o acompanhamento de necessidades e inves-
timentos em infra-estrutura para a atenção à saúde indígena. A ser desenvolvido e 
implantado para ambiente web.

A ferramenta de relatórios do Siasi utiliza-se de tecnologia Olap, que permite grande 
flexibilidade para geração de relatórios personalizáveis por quaisquer variáveis constantes 
do sistema.

Hoje o Siasi tem implantado em todo o país o módulo de demografia indígena, onde 
são registradas nominalmente todas as pessoas indígenas, com informações sobre paren-
tesco, etnia, gênero, data de nascimento e local de residência, havendo inclusão de nascidos 
vivos e registro de óbitos.

Até o momento, foram treinados 360 operadores do Siasi na Funasa e nas entidades 
parceiras e nas conveniadas, havendo capacidade de operação básica do Siasi-Local 
(módulo de morbidade e cadastramento de pessoas) e do Siasi-Web (módulo demográfico) 
na totalidade dos 34 Dseis e na abrangência dos 314 pólos-base hoje existentes.

Com vista a tornar o esforço de capacitação menos dependente da rotatividade de 
pessoal nas conveniadas e parceiras, definiu-se como estratégia reforçar o treinamento de 
pessoal para suporte ao Siasi entre os servidores estáveis da Funasa. Também se definiu que o 
desenvolvimento de habilidade no uso do sistema informatizado passará a ser feito no âmbito 
de um esforço de desenvolvimento de competências em análise epidemiológica, integrando 
o uso do Siasi ao Curso de Formação Básica em Vigilância Epidemiológica (CBVE). 

As capacitações em seu conjunto visam ao desenvolvimento de competências em esfera 
local, nas sedes dos Dseis e nas entidades parceiras e conveniadas da Funasa, elevando sua 
capacidade de análise de informações e intervenção, bem como garantindo regularidade 
na alimentação dos sistemas e a qualidade dos dados lançados. 
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Estão em fase de instalação nos pólos-base os módulos de morbidade e imunização, 
sendo que há uma previsão de implantação dos outros módulos dentro do primeiro ano 
de vigência do Vigisus II. Esta ampliação da capacidade, somada a uma rotatividade de 
pessoal nas entidades conveniadas, coloca como necessário um permanente esforço de 
capacitação para uso do sistema. 

Todo sistema de informação é dependente da qualidade e da regularidade na entrada 
de dados. Tendo em vista o desenvolvimento destes aspectos, estão previstas duas capaci-
tações para formação de ¨profissionais-suporte¨ aos sistemas nos 34 Dseis, tendo como 
clientela os servidores efetivos da Funasa, devido a sua baixa rotatividade.  

O pleno funcionamento do Siasi depende também do desenvolvimento de uma boa 
infra-estrutura de comunicação entre os pólos-base, as sedes do Dsei e das organizações 
parceiras e conveniadas e o Desai. Com este objetivo, a Funasa já disponibilizou comuni-
cação por satélite em todas as coordenações regionais da Funasa e sedes dos Dseis. Dos 
279 pólos-base e 57 Casais existentes,  254 pólos-base e 31 Casais ainda necessitam de 
instalação da infra-estrutura de transmissão de dados. 

Atualmente a Funasa centraliza em seus servidores todos os dados dos diversos 
sistemas informatizados da instituição, entre eles os de saúde indígena. Além das atuais 
máquinas estarem em seu limite de capacidade, o compartilhamento de um grande vol-
ume de informações em redes locais e internet, mesmo com as devidas rotinas de backup 
e segurança, submete os dados a risco de invasão por terceiros e diminui a velocidade de 
acesso aos sistemas. Com a finalidade de possibilitar maior velocidade de comunicação e 
a integridade dos dados armazenados, prevê-se a compra de dois servidores Risc para uso 
exclusivo dos sistemas desenvolvidos para a saúde indígena. A integridade dos dados é 
particularmente importante quando se compreende que se tratam de informações referen-
ciadas por pessoa indígena e cujo crescimento será acentuado com entrada em operação 
dos diversos módulos do Siasi.

Uma ferramenta ainda não incorporada no monitoramento da situação de saúde é a 
dos Sistemas de Informação Geográfica – SIG/GIS. Os SIG/GIS são ferramentas que permitem 
a visualização de informações e sua análise com base em mapas temáticos. Esta ferramenta 
pode melhorar a operacionalização e a administração de informações estratégicas, reduzindo 
custos e agilizando os processos decisórios. Não houve até o momento ação específica do 
Desai neste campo, havendo, no entanto, algumas iniciativas isoladas em coordenações 
regionais da Funasa ou ONG financiadas. O Desai pretende reunir nos próximos anos as 
experiências existentes e definir um padrão de atuação em SIG/GIS. Não há necessidade de 
digitalização de cartas topográficas ou de quaisquer aspectos topológicos em virtude destas 
bases já estarem disponíveis em várias iniciativas governamentais. Assim, direcionaremos 
nossa atuação a construir os polígonos de abrangência dos Dseis, com base na delimitação 
das áreas indígenas já identificadas pela Funai e nas demandas de novas comunidades em 
fase de reconhecimento, a desenvolver competência nos Dseis para análise e construção de 
mapas temáticos, bem como para georreferenciamento de pontos relevantes. Desta forma, 
esforços intersetoriais serão desenvolvidos para compartilhamento de informações de risco 
às comunidades indígenas, não envolvendo custo no âmbito do Vigisus II.

Está previsto no Vigisus II a aquisição de softwares de georreferenciamento mono ou 
multi-usuários a serem instalados nas sedes dos 34 Dseis e no Desai. Também está prevista 
a compra de aparelhos portáteis de localização de coordenadas geográficas (GPS), com 
capacidade de desenho de rotas, para serem disponibilizados para uso por técnicos dos 
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Dseis. Com estes aparelhos será possível tomar as coordenadas geográficas das aldeias, áreas 
de interesse econômico (roças, áreas extrativistas, lagos, etc.) ou de risco (desmatamentos, 
assentamentos rurais, locais de poluição ou degradação ambiental, garimpos, etc.), bem 
como de rotas de migração, caça, fuga e outros, informações que poderão ser permanente-
mente acrescentadas a um banco de dados de riscos ou caracterização socioeconômica das 
comunidades indígenas. Ressaltamos que este esforço dar-se-á num contexto de atuação 
multissetorial, tanto com agências governamentais como da sociedade civil.

Controle social e participação comunitária

No Brasil, de modo geral, entende-se por controle social a capacidade que a sociedade 
civil tem de participar e interferir na gestão pública, colocando as ações de responsabilidade 
do estado na direção dos interesses da coletividade. A partir da Constituição da República 
de 1988, a participação social constitui uma diretriz para garantia do caráter democrático e 
descentralizado da Administração Pública, por sua vez considerado como um dos objetivos 
constitucionais desta e, em decorrência, do conjunto das ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar o direito social básico à saúde, entre outros 
(CR: Artigo 6º; artigo 194º VII; artigo 196º; artigo 198- III). 

Os instrumentos infraconstitucionais que regulamentam e reforçam o caráter 
jurídico da participação e controle social são as, assim chamadas, leis orgânicas da 
saúde. A Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre a organização e o funcionamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS), enfatiza a participação social e comunitária como um 
dos princípios a serem obedecidos nas ações e serviços de saúde públicos e privados, 
contratados ou conveniados, que integram o Sistema (artigo 7º, VIII). Essa mesma Lei, 
modificada por força da Lei nº 9.836/1999 (Lei Arouca), cria o Subsistema de Saúde 
Indígena, define os Distritos Sanitários Especiais Indígenas como modelo assistencial 
e garante a participação dos povos indígenas nas instâncias colegiadas do SUS, entre 
outras providências.

A Lei nº 8.142/1990, que dispõe especificamente sobre a participação da comunidade 
na gestão do SUS, determina que esta se dará mediante instâncias colegiadas: conferências 
periódicas (a cada quatro anos) e conselhos. Às conferências cabe avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação da política. Aos conselhos, que devem ser de 
caráter permanente e deliberativo, cabe a formulação de estratégias, o controle da execução 
da política, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, devendo suas decisões ser 
homologadas pelo gestor de cada esfera de governo. O funcionamento dessas instâncias 
é definido por regimentos internos e a representação nelas dos usuários deve ser paritária 
em relação ao conjunto dos demais segmentos (artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º).

No caso do subsistema de saúde indígena, a garantia de participação dos povos indíge-
nas está definida em novo capítulo (V) incorporado à Lei nº 8.080/1990 (pela Lei Arouca). De 
acordo com o seu artigo 19-H, “as populações indígenas terão direito a participar dos organ-
ismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais 
como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde”.

O Decreto nº 3.156/1999, que dispõe sobre as condições para a prestação de assistên-
cia à saúde dos povos indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da 
Saúde, tendo como base a implantação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, também 
reforça como diretriz “a participação das comunidades indígenas envolvidas na elaboração 
da política de saúde indígena, de seus programas e projetos de implementação” (artigo 2º 
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- VIII e Parágrafo único). O artigo 8º desse Decreto estabelece (§ 4º) que cada Dsei terá um 
conselho distrital de saúde indígena, com as atribuições de: I – aprovar o Plano Distrital; 
II – avaliar a execução das ações de saúde planejadas e fazer propostas, se necessário; III 
– fazer reprogramações parciais ou totais; e IV – apreciar a prestação de contas dos órgãos 
e instituições executoras das ações e serviços. A composição desses conselhos (§ 5º) segue 
a regra geral de paridade do SUS, acima citada. De outra parte, cabe às comunidades a 
indicação dos seus representantes (artigo 10º). 

O mesmo decreto determina também (artigo 9º) a criação de conselhos locais no âmbito 
dos Dseis, compostos por representantes das comunidades indígenas, com as atribuições 
de: I – manifestar-se sobre as ações e os serviços de saúde necessários à comunidade; II 
– avaliar a execução das ações de saúde na região de abrangência do Conselho; III – indicar 
conselheiros para o Conselho Distrital de Saúde Indígena e para os conselhos municipais, 
se for o caso; e IV – fazer recomendações ao Conselho Distrital de Saúde Indígena, por 
intermédio dos conselheiros indicados.

De acordo com a legislação citada, participação e controle social são considerados 
aspectos orgânicos do funcionamento do subsistema de saúde indígena, tendo uma expressão 
formal, institucional, delimitada nos seus assuntos e espaços (os conselhos). Se às comuni-
dades cabe a indicação dos seus representantes, aos responsáveis pelo órgão executor da 
política (a Funasa – artigo 10º) é reservada a prerrogativa de designar os conselheiros: os do 
conselho distrital ao Presidente do órgão e os dos conselhos locais aos chefes dos Dseis. 

A Portaria nº 1.163/GM/1999, que dispõe sobre as responsabilidades na prestação da 
assistência aos povos indígenas, amplia, no entanto, a perspectiva da participação, con-
siderando que “a organização de cada distrito deve ser entendida como um processo a ser 
construído com a participação dos povos indígenas, observando os seus próprios conceitos 
e práticas relativos às suas condições de viver e morrer” (artigo 2º). No mesmo sentido, a 
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Portaria MS nº 254/1999 - 4.9) 
determina que “a participação indígena deverá ocorrer em todas as etapas do planejamento, 
implantação e funcionamento dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, contemplando 
expressões formais e informais”. O texto prevê que ela se dê especialmente nos conselhos, 
mas também em reuniões macrorregionais; nas conferências nacionais de atenção à saúde 
dos povos indígenas e em fóruns nacionais sobre a política de saúde indígena, assim como 
pela presença de representantes indígenas nos conselhos nacional, estaduais e municipais 
de saúde.8 É importante registrar que, em 3/7/2003, o Conselho Nacional de Saúde apro-
vou uma proposta visando sua recomposição, incluindo um representante de organizações 
indígenas entre os novos membros. 

Quanto aos conselhos locais nos Dseis, a portaria citada define que sua abrangência 
seja a mesma da dos pólos-base e os considera como instância privilegiada para articu-
lação com gestores locais (leia-se chefes de distrito e prefeitos), para o encaminhamento 

8. É importante lembrar que conselhos e conferências não são os únicos instrumentos institucionais do SUS para 
o exercício do controle social. Estão previstos outros, próprios à fiscalização e à auditoria (tomada de contas, inspeção 
e atos decorrentes), os sistemas de controle e correção internos da atividade administrativa (sindicância, inquéritos 
administrativos), os atos dos tribunais de contas e os do Ministério Público nas três esferas de governo (notificações e 
recomendações). Também é possível o controle não institucional, por via judicial e repressão penal,  promovido por 
qualquer usuário, por associações, entidades de classe, ONG e o Ministério Público. Os instrumentos judiciais são a 
ação popular, a ação civil pública, a ação civil por improbidade administrativa, a ação penal, as ações ordinárias (em 
caso de lesão a direito individual) e o mandado de segurança individual ou coletivo. (Dodge, E. R. F. A Eqüidade, a 
Universalidade e a Cidadania em Saúde, vistas sob o prisma da Justiça. http://www.datasus.gov.br/cns.htm).



46 Fundação  Nacional de Saúde

das discussões pertinentes às ações e serviços de saúde. Outras diretrizes contemplam: 
I – inclusão de representantes de todos os povos que habitam o território distrital entre os 
representantes dos usuários; II – acompanhamento por intérprete para os conselheiros que 
não dominam o português; III – favorecer a participação de representantes da população 
indígena nos conselhos municipais de saúde como forma de promover a sua articulação com 
a população regional na solução de problemas de saúde pública; IV – estímulo à criação 
de comissões temáticas ou câmaras técnicas, de caráter consultivo, junto aos conselhos 
estaduais de saúde, com a finalidade de discutir formas de atuação na condução da Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 

O texto da política também define que, no âmbito nacional, o controle social será 
exercido pelo Conselho Nacional de Saúde, assessorado por sua Comissão Intersetorial de 
Saúde Indígena  (Cisi), em funcionamento desde 1992. 

Além disso, preconiza que as conferências nacionais de saúde dos povos indígenas 
deverão fazer parte das conferências nacionais de saúde e obedecerão à mesma periodici-
dade. Desta forma, espera-se que a próxima conferência (a IV) seja realizada em 2005.

Conselhos de saúde indígena

Todos os 34 Dseis têm hoje seus conselhos distritais (Condisi) oficialmente constituí-
dos. A criação ocorreu ao longo do período de fevereiro de 2000 a abril de 2002. O seu 
funcionamento, definido por regimento interno,9 elaborado pelos próprios membros dos 
conselhos, é muito diversificado, em resposta, geralmente à realidade de cada Dsei.  

Uma amostragem aleatória de atas de reuniões de conselhos distritais indicou como 
temas mais comuns nas pautas das reuniões a aprovação do plano distrital, o acompanha-
mento das ações planejadas e da aplicação dos recursos financeiros.

Diversas avaliações do processo de controle social já foram feitas, principalmente 
no âmbito da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi), do Conselho Nacional de 
Saúde, da III Conferência Nacional de Saúde Indígena, de maio de 200110 e da oficina para 
formulação de diretrizes de capacitação, de agosto de 2001. Nessas oportunidades têm-
se apontado para a necessidade de garantir a capacitação continuada para conselheiros 
indígenas e não-indígenas, com abordagens pedagógicas adaptadas a cada realidade. No 
entanto, durante 2002, somente em 12 Dseis  foram realizados eventos dessa natureza.

As informações a seguir constam na avaliação feita no Primeiro Seminário de Avaliação 
do Processo de Controle Social nos Dseis, com a participação dos presidentes dos Conselhos 
Distritais, realizado em Curitiba, PR, entre 8 e 11 de abril de 2003. Estiveram representados 
no seminário, 30 dos 34 distritos sanitários. Faltaram representantes dos Distritos Caiapó 
de MT, Xingu, Vale do Javari e Parintins. Entre os 30 presidentes presentes, só um, o do 
Conselho Distrital (do Amapá e Norte do Pará) não era indígena.11 Entre os aspectos críticos 
que receberam maior destaque nessa avaliação, constam:

-  dificuldade de compreensão, por parte dos chefes de Dsei, do processo de controle 
social;

9. O Desai possuí  todos os regimento interno dos conselhos distritais de saúde indígena.
10. Cf. o artigo 51 do seu Relatório Final, disponível em http://www.funasa.gov.br link saúde indígena. 
11. Os demais presentes nesse seminário, manifestaram estranheza diante do fato, sendo que existem na área de 

abrangência desse Distrito lideranças com bastante experiência de movimento indígena organizado.
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-  Dseis não têm priorizado a capacitação de conselheiros locais e distritais;

-  limitações por parte do Desai no acompanhamento e orientações para os Dseis;

-  Dseis não dispõem de autonomia financeira;

-  atraso das Cores na prestação de contas junto ao Projeto Vigisus I, fonte de recursos 
para eventos, o que inviabilizou a agenda dos conselhos;

-  participação incipiente dos diversos parceiros nas reuniões dos conselhos distritais 
(principalmente de gestores municipais, administradores da rede do SUS e da Funai), 
em contraste com a participação ativa e em peso dos conselheiros indígenas;

-  na maioria dos distritos, os conselheiros (por falta de clareza quanto ao seu papel) 
se envolvem em questões técnicas e administrativas;

-  conselheiros não estão familiarizados com o plano distrital e desconhecem metas 
e indicadores epidemiológicos (o que revela a sua pouca participação na sua 
construção);

-  não há troca de experiências, informações e reuniões/encontros de avaliação entre 
e com os conselheiros;

-  prestações de contas são apresentadas nas reuniões dos conselhos com metodologia 
e linguagem inadequadas;

-  agendas de reuniões organizadas pelo Dsei nem sempre são compatíveis com as 
demandas da comunidade. Muitas vezes elas são feitas priorizando os interesses 
do Chefe do Distrito ou da ONG executora e não de acordo com a disponibilidade 
dos conselheiros indígenas;

-  participação indígena nos conselhos municipais e estaduais não foi implemen-
tada;

-  falta suporte para atuação dos conselheiros usuários (visitas pelas áreas que repre-
sentam, para fins de circular as informações e construir consensos);

-  gestores ainda não dão a importância devida para o controle social;

-  as deliberações dos Conselhos não são consideradas pelos chefes de distrito nem 
pela Funasa, não havendo um diálogo maior com os conselhos. 

Embora incipiente, o processo de controle social no Subsistema de Atenção aos Povos 
Indígenas tem incrementado notavelmente a compreensão e o exercício da cidadania entre 
esses povos, particularmente no que diz respeito aos seus direitos à saúde, aos modelos de 
gestão, execução das ações e organização dos serviços adotados pelo governo. Segundo 
alguns observadores, em alguns Dseis, a participação e o controle social avançou mais 
do que em muitos conselhos municipais, constituindo um movimento irreversível. Três 
exemplos citados, nesse sentido, são o dos Dseis Leste de Roraima, Rio Negro e Manaus. 
De outra parte, o espaço dos conselhos tem propiciado um processo político e pedagógico 
de mobilização indígena organizada inclusive para demandas e conquistas nos campos de 
outras políticas públicas, como as de segurança alimentar, meio ambiente e terra, educação, 
vida produtiva e geração de renda.

Embora tenha ocorrido a criação dos conselhos distritais e locais de saúde indígena em 
todos os Dseis, ainda não se sabe como os conselhos estão funcionando e como a instituição 
está respondendo às suas deliberações, isto é, não se sabe em que momento de institucio-
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nalização está este modelo de gestão participativa, demandando um estudo específico que 
possa contribuir na formulação de propostas para o fortalecimento do referido modelo. Tal 
estudo está previsto no projeto como estudos de impacto. Os resultados e recomendações 
destes estudos deverão referendar ou não as propostas abaixo relacionadas.

A título de alocação de recursos, o Desai assumiu como ações prioritárias as proposições 
feitas no processo participativo desenvolvido pelos fóruns de avaliação do controle social 
para a saúde indígena, principalmente no “Seminário de Avaliação do Controle Social nos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas”, realizado em Curitiba/PR, neste ano, resultando 
nas propostas aqui apresentadas. 

A capacitação em gestão/gerência participativas dos gerentes regionais e locais da 
Funasa e das entidades parceiras na execução dos serviços de saúde indígena, tem como 
objetivo provocar uma percepção positiva da partilha do poder decisório com os conselhos, 
enquanto instrumento estratégico para o incremento da qualidade e a humanização dos 
serviços.  Ela deve gerar subsídios que motivem gestores, gerentes e parceiros para um maior 
envolvimento dos usuários com os objetivos e resultados das ações e serviços, de modo 
a reforçar neles o sentimento de que são parte integrante do processo, co-responsáveis 
por sucessos e insucessos. A capacitação deverá habilitar em métodos e procedimentos 
do planejamento para a implementação da gestão participativa e deverá propiciar maior 
conhecimento sobre as especificidades socioculturais e políticas dos povos indígenas do 
Dsei e dos tipos de relações sociais que vigoram entre esses grupos; os objetivos e resultados 
previstos pelo subsistema de atenção à saúde indígena; os ambientes/fatores que influenciam 
no alcance dos objetivos. Estes conhecimentos devem levar à definição de objetivos de 
mudança e das atitudes a serem adotadas para viabilizá-las.12 Entre as vantagens já constatadas 
da gestão participativa, constam: o desenvolvimento da expressividade, proporcionando 
melhores resultados para a organização e para os indivíduos dela participantes; a participação 
eficaz de trabalhadores e usuários nos objetivos da organização, gerando clima propício 
ao desenvolvimento qualitativo no trabalho; a distribuição eqüitativa de responsabilidade 
e dos resultados; a satisfação com a essência dos fatos e não com as suas aparências; e o 
elevado grau de integração com a cultura da organização; base sólida para as decisões; 
estímulo e aceleração das condições de competitividade da administração; e viabilização 
e sustentabilidade do diálogo intercultural e do respeito às diferenças.

Esta proposta poderá ser realizada mediante contrato de quatro cursos especiais ad-
equados às realidades geopolíticas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul/Sudeste, a serem 
construídos em parceria, por exemplo, com a Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap), com a Fundação Gétulio Vargas (FGV), com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) e a Associação Brasileira de Antropologia) (ABA).

A Funasa promoveu, em agosto de 2001, uma oficina em que se formularam as 
diretrizes de capacitação dos conselheiros indígenas. Está em andamento um processo de 
construção de uma proposta de capacitação de conselheiros em quatro módulos, baseada 
principalmente nos temas assinalados no Seminário de Avaliação do Controle Social nos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas, realizado em Curitiba/PR, de 8 a 11/5/2003. O 
primeiro módulo está escrito e a sua aplicação está programada para o primeiro semestre de 

12. Tais como libertação de preconceitos e hábitos de trabalho ou outros; entendimento da realidade como 
algo mutável; capacidade de propiciar, pelo tratamento igualitário e respeitoso dispensado aos usuários indígenas, a 
substituição por parte deles de atitudes de indiferença, temor e, eventualmente, submissão ou hostilidade e revolta por 
atitudes de participação, colaboração, co-responsabilidade.
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2004. Estão igualmente programados, para julho do mesmo ano, a avaliação desse módulo 
e a elaboração do segundo. Em 2005 o módulo 2 será implantado e o 3 escrito. O quarto 
módulo será feito e aplicado em 2006.

Os povos indígenas têm demonstrado uma grande criatividade e capacidade 
pedagógica na produção de materiais voltados para a educação escolar. No setor saúde 
esse potencial não foi ainda aproveitado no âmbito institucional da saúde indígena/Funasa, 
motivo pelo qual se propõe a produção participativa de materiais para educação em saúde 
e participação comunitária. É indispensável criar memória escrita das ações previstas de 
capacitação, mediante materiais capazes de sustentar a multiplicação dos esforços e a 
ampliação da sua cobertura. 

Uma vez que a Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (Cisi/CNS) tem recebido 
inúmeros apelos de representantes indígenas no sentido de que se criem meios de circulação 
de informações nos Dseis sobre os diversos assuntos, políticos, administrativos e técnicos 
tratados nos conselhos e na Cisi de interesse para os diferentes atores do processo da saúde 
indígena, principalmente para os usuários indígenas, propõe-se o apoio à produção de 
materiais informativos – Boletins – para ampla circulação nos Dseis. Os materiais devem 
ser culturalmente acessíveis, valorizando as diversas expressões lingüísticas, estéticas 
e de estilos de comunicação. Devem ser, portanto, diversificados e produzidos local e 
regionalmente.

Uma recomendação do Seminário de Avaliação do Controle Social de Curitiba é o 
fomento ao intercâmbio de experiências (mediante visitas) entre conselheiros de diferentes 
Dseis. De acordo com diversos testemunhos, as visitas programadas são o recurso mais 
eficaz para propiciar o entendimento e a motivação necessários ao comprometimento de 
lideranças indígenas no desencadear e na aceleração de processos sociais. 

A realização de seminários macrorregionais, com participação de gestores, executores 
da política, antropólogos e representantes dos conselhos distritais, para analisar as diversas 
repercussões e impactos socioantropológicos do processo de implantação da política de 
saúde indígena nos contextos das etnopolíticas e das medicinas tradicionais, entre outros 
aspectos, socializará as reflexões sobre as ações que visam a ampliar a participação indígena 
e transcender o paradigma assistencial vigente, fortemente hospitalocêntrico e medicamen-
toso, em busca de um modelo realmente diferenciado que favoreça a comunicação e o 
convívio interculturais e, com isto, um maior espaço para as práticas preventivas.

A falta de transporte ou de verbas para auxílio aos conselheiros que têm que sair das 
suas localidades têm sido argumentos freqüentes para a não realização de reuniões dos 
conselhos. É necessário viabilizar reuniões regulares, até que haja incorporado no orça-
mento institucional os montantes necessários ao apoio logístico das reuniões dos conselhos 
distritais e locais.

O apoio logístico para realização de três reuniões anuais regionais de representantes 
dos conselhos distritais é uma proposta feita pelo plenário da reunião de presidentes de 
conselhos distritais de Curitiba que visa a potencializar a participação e controle social 
nos Dseis.

O Desai considera a reunião de Presidentes dos Condisi, realizada em Curitiba, de 
abril de 2003, um importante passo para a compreensão indígena da realidade da saúde 
indígena em esfera nacional e da compreensão institucional sobre a avaliação por parte 
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do usuário acerca do serviço prestado pela Funasa. Assim, propõe-se realizar anualmente 
o encontro de presidentes de conselhos distritais para avaliação do processo de controle 
social. 

Como forma de subsidiar o processo de implementação do controle social, propõe-
se a realização de um  estudo que caracterize a diversidade de situações ocorridas nos 
conselhos dos 34 Dseis; que verifique a regularidade das reuniões e os temas discutidos; 
que avalie o grau de participação de usuários, gestores e prestadores de serviço; analise 
a percepção e expectativas quanto aos papéis desses diferentes atores sociais nos distritos 
sanitários e avalie o grau de institucionalização do modelo, por meio da resposta dada às 
deliberações dos conselhos pelos Dseis.

Entre os resultados esperados com este estudo está o diagnóstico sobre o funcionamento 
dos “Conselhos de Saúde Indígena” e o impacto de sua atuação na qualidade da prestação 
de serviços, e as Recomendações para o funcionamento dos conselhos de saúde indígena 
e para a criação de condições institucionais  para a gestão participativa. 

Com a finalidade de fortalecer ainda mais o controle social e a participação comu-
nitária, possibilitando uma avaliação consistente da política pública de saúde indígena, 
propõe-se a realização da IV Conferência Nacional de Saúde Indígena, mediante o finan-
ciamento das conferências distritais, em 2005. O processo de realização das três primeiras 
conferências se tem caracterizado pela crescente participação das comunidades. A III con-
ferência foi realizada depois de decorrido um ano e meio apenas do início da implantação 
dos distritos e foi altamente mobilizadora, com participação de mais de 800 pessoas. 

Em 2005, terão transcorridos seis anos do início da distritalização e o acúmulo de 
questões será, bem provavelmente, muito grande, assim como o nível de conscientização 
e visão crítica por parte dos diversos atores do processo sobre as mais diversas questões. 
É indispensável considerar as conferências locais e macrorregionais como grandes opor-
tunidades para a revisão e o aperfeiçoamento do subsistema da saúde indígena, com des-
dobramentos locais e regionais. Assim, propõe-se que o Vigisus II financie essas etapas 
preparatórias da IV Conferência Nacional de Saúde Indígena.

Atividades a serem financiadas pelo Vigisus

Esta área propõe o fortalecimento das Cores, dos Dseis e das ONG e Oscips para que 
se possa administrar a rede de prestadores de serviços de saúde na busca  de melhoria  da 
qualidade, eficiência e satisfação dos usuários. Serão realizadas mediante o desenvolvimento 
das seguintes atividades:

1. Avaliação da qualidade, eficiência e eficácia da Rede de Referência do SUS para 
o atendimento à saúde das populações indígenas.

2. Avaliação do grau de eficácia e efetividade dos serviços de saúde indígena por 
meio de convênios.

3. Propiciar debate regular entre o departamento e as instituições parceiras sobre a 
qualidade das ações de saúde desenvolvidas na atenção às populações indígenas 
para que se conquiste a integralidade, a eqüidade e a universalidade preconizadas 
pelo SUS, direito dos povos indígenas.
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4. A sensibilização dos profissionais e técnicos do Desai e Dsei para a atuação nos 
contextos étnicos diferenciados prestando serviços de qualidade e, ao mesmo 
tempo, respeitando as diferenças culturais.

5. Definir o papel da Core, do Dsei e das ONGs e Oscips assim estabelecendo as 
responsabilidades de cada grau dentro do modelo de gestão.

6. Establecer as diretrizes para o fortalecimento da estrutura organizativa de Dsei para 
assumir as novas responsabilidades do modelo de gestão.

7. Definir os critérios que serão utilizados para determinar quais e quando um Dsei 
pode estar facultado para assumir a gestão autônoma.

8. Redefinir o processo de contratação das ONGs, fomentando a transparência e a 
competência no modelo (os produtos incluirão o processo de contratação, os in-
strumentos contratuais adequados e o marco de avaliação de desempenho).

9. Fortalecer a participação comunitária como um eixo do modelo de gestão,  inclu-
indo as seguintes ações:

-   avaliação da implantação do processo de controle social e seu impacto na 
atenção à saúde dos povos indígenas;

-   capacitação para a gestão/gerência participativas do sistema de saúde 
indígena;

-   capacitação dos conselheiros indígenas; 

-   produção participativa de materiais instrutivos para educação em saúde e 
participação comunitária;

-   produção de materiais informativos sobre a política nacional de saúde indígena 
e sua dinâmica;

-   ações de fomento ao intercâmbio de experiências entre conselheiros de vários 
Dseis;

-   realização de seminários macrorregionais para conselheiros distritais de saúde 
indígena;

-   apoio logístico das reuniões dos conselhos distritais e locais;

-   apoio logístico para realização de três reuniões anuais regionais de representantes 
dos conselhos distritais; 

-   realização de encontro anual de presidentes de conselhos distritais para avaliação 
do processo de controle social; 

-   realização da IV Conferência Nacional de Saúde Indígena em 2005 e etapas 
regionais preparatórias;

-   contratação de consultoria para avaliação do processo de controle social e 
participação comunitária;

10. Fortalecer a implantação dos sistemas de informação para as Cores e os Dseis, 
incluindo um plano de informática, a instalação e a capacitação do pessoal na 
esfera nacional, servidores para os 34 Dseis e conectividade a intranet de Funasa. 
Outros elementos incluem:

-   dois cursos para formação de suporte ao Siasi (um suporte em cada Dsei);



52 Fundação  Nacional de Saúde

-   contratação de consultores em informática para auxílio no desenvolvimento e 
aperfeiçoamento dos módulos do Siasi e integração de sistemas;

-   criação de Centro de Documentação para a Saúde Indígena;

-   capacitação de 102 técnicos dos Dseis em gerência de serviços de saúde;

-   oficinas regionalizadas de capacitação de técnicos do Dsei para o monitoramento 
e avaliação de ações de saúde; 

-   capacitação de 112 gerentes de ONGs e administrador de convênios e 
Oscips;

-   construção de 10 sedes de Dseis, com dotação de equipamentos. 

Resultados esperados

1. Manual de funções e de estrutura organizacional para as Cores e os Dseis.

2. Regulamento de contratação de terceiros, incluindo as normas e as bases de lici-
tação.

3. Processo de seleção do Dsei para implantar o modelo de gestão.

4. Novos instrumentos contratuais, incluindo os contratos, convênios e instrumentos 
de avaliação de desempenho.

5. Ao menos 80% dos Dseis operando com novos modelos de contratos diferenciados 
entre os Dseis e as ONGs e Oscips, incluindo exemplos de indicadores de desem-
penho (10% primeiro ano, 30% segundo ano, 60% terceiro ano).

6. Cem por cento dos conselhos distritais e locais com capacitação e apoio logístico 
para a realização de reuniões. 

7. Um encontro anual de presidentes de conselhos distritais para avaliação do pro-
cesso de controle social. 

8. Produção participativa de materiais para educação em saúde e participação co-
munitária.

9. A produção de materiais informativos – boletins sobre as atividades de promoção 
à saúde das comunidades e dos conselhos – para ampla circulação nos Dseis. Para 
que os materiais sejam culturalmente acessíveis, valorizando as diversas expressões 
lingüísticas, estéticas e de estilos de comunicação, devem ser produzidos local e 
regionalmente).

10. A realização de seminários macrorregionais, com participação de gestores, ex-
ecutores da política, antropólogos e representantes dos conselhos distritais, para 
analisar as diversas repercussões e impactos socioantropológicos do processo de 
implantação da política de saúde indígena.

11. Fomento ao intercâmbio de experiências (mediante visitas) entre conselheiros de 
diferentes Dseis;

12. Encontro de presidentes de conselhos distritais para avaliação do processo de 
controle social. 

13. Realização da IV Conferência Nacional de Saúde Indígena e etapas regionais em 
2005.
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14. Sistema de informação operando nos 34 Dseis, com seus respectivos hardware, 
software e conectividade:

-   sistema de informação implantado em 279 pólos-base;

-    dados de morbimortalidade de 2.868 (85%) comunidades indígenas atualizados 
no Siasi;

-   sistema gerando informações para os sistemas nacionais SIM, Sinam e Sinasc;

-   técnicos treinados para gestão de informações do Siasi na sede dos 34 Dseis;

-   profissionais com competência para análise de informações e uso do Siasi em 
todas as entidades prestadoras de serviços;

-   módulos de Morbidade, Imunização, Saúde Bucal, Nutrição, Recursos Humanos 
implantados em 279 pólos-base; 

-   profissionais suporte treinados e atuantes em 31 Dseis (90%);

-   infra-estrutura de rede adequada e segura para suporte em esfera nacional;

-   sistemas de informação geográfica incorporados à análise epidemiológica; e 

-   comunidades indígenas georreferenciadas.

15. Aumento da capacidade técnica dos Dseis na gerência de serviços de saúde indí-
gena.

16. Aumento da capacidade de trabalho em saúde das ONGs e Oscips.

17. Infra-estrutura adequada para o desenvolvimento dos processos técnico-adminis-
trativos.





Área de intervenção 3

Desenvolvimento do modelo de financiamento

Justificativa

As diversas realidades existentes nos Dseis ampliam as variáveis a serem consid-
eradas no diagnóstico das necessidades de alocação de recursos, que possam, de forma 
satisfatória e eqüitativa, orientar a sua distribuição. Isso se torna uma dificuldade enquanto 
não forem claramente definidos os critérios que orientam a alocação de recursos. 

Nesse sentido, têm sido identificados alguns critérios que podem minimizar as dis-
torções existentes. Tais critérios contemplam: densidade, dispersão e mobilidade popu-
lacional, perfil epidemiológico, condições de acesso geográfico, meios de transporte 
disponíveis, recursos humanos disponíveis, estágio das formações dos AIS, necessidade 
de permanência de pessoal em área, conjuntura socio-política-étnica-cultural, infra-es-
trutura existente e casas de saúde do índio. Apesar da existência desses critérios, como 
os mais prováveis de importância, ainda não se conseguiu uma equação (matemática) 
capaz de estabelecer um peso a cada uma delas, com uma variação adequada, sem 
gerar distorções. Constatou-se ainda, que algumas categorias de gastos representam um 
percentual bastante significativo. Com base em anos anteriores, observou-se que o item 
“pessoal” equivale a aproximadamente 70% do total dos recursos.

Derivada desta constatação e de outros itens de gastos, concluiu-se que, a partir 
do diagnóstico de cada Distrito, conhecimento da realidade local e dos critérios acima 
sugeridos, poderemos estabelecer alguns parâmetros que possam definir um teto orça-
mentário mais aproximado da realidade de cada Dsei,  e assim, desenvolver um modelo 
de financiamento capaz de proporcionar maior eqüidade na distribuição dos recursos.

Estes e outros dados têm demonstrado a necessidade de se definir um novo Sistema 
de Dotação de Recursos Financeiros. A proposta de definição desse novo sistema está 
baseada na seguinte estratégia:

1. Organizar a gestão de recursos financeiros da Funasa, com o propósito de maxi-
mizar a eficiência e eficácia dos diferentes programas que o conformam.

2. Fortalecer os programas do nível primário de atenção à saúde, no sentido da 
integralidade, privilegiando as ações de prevenção e de promoção à saúde, tanto 
em sua gestão como no financiamento.

3.  Priorizar a dotação de recursos para aqueles programas ou ações de saúde que 
causam o maior impacto possível no estado de saúde da população e na satisfação 
dos usuários, ao menor custo possível. Isto inclui a possibilidade de introduzir 
sistemas de remuneração que incentivem a resolutividade do modelo.

4. Rever o incentivo hospitalar para assegurar os máximos níveis de eficiência e 
qualidade nos serviços de referência ao SUS.
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5. Fortalecer a capacidade da esfera  central nos âmbitos do planejamento estratégico, 
definição de políticas, regulamentação e controle da macrogestão.

6. Proporcionar maior articulação no funcionamento das três esferas de atenção, com 
vista a aumentar a resolutividade nas esferas locais e regionais, assim como uma 
maior coordenação entre elas.

7. Fortalecer o investimento em infra-estrutura e proporcionar maior articulação entre 
a gestão em saúde e os recursos físicos nas três esferas de atenção, com vistas a 
aumentar a resolutividade nas esferas regional e central e a fortalecer a capacidade 
normativa e assessora da esfera central.

O objetivo desta área de intervenção é estabelecer os mecanismos de dotação de re-
cursos financeiros, de forma que promova a eqüidade e fomente a eficiência e a qualidade 
dos serviços. Para esta finalidade, foram estabelecidas as seguintes propostas de atividades 
e resultados esperados:

Atividades a serem financiadas pelo Vigisus

1. Em função da oferta básica de serviços estabelecida, desenvolver um novo modelo 
de financiamento da primeira esfera de atenção que incorpore critérios de eqüidade 
na distribuição de recursos, necessidades reais da população, densidade geográfica, 
a definição de financiamento de programas especiais como um capítulo, separando 
os gastos de custeio dos de capital e incorporando um pagamento de acordo com 
os resultados do desempenho.

2. Desenvolver um modelo de financiamento da atenção hospitalar (IAHPI) que es-
tabeleça um vínculo direto entre a produção real dos serviços ofertados aos povos 
indígenas, a satisfação dos usuários e a qualidade da atenção.

3. Definir um manual de orçamento e de gestão financeira que estabeleça respon-
sabilidades e a autoridade de cada esfera do sistema.

4. Estimar os custos e o custo-efetividade das intervenções prioritárias da atenção em 
saúde.

5. Introduzir um modelo de financiamento vinculando uma parte variável da remune-
ração aos Dseis e às ONGs com os resultados em termos de qualidade, satisfação, 
resolutividade e eficiência na prestação dos serviços.

6. Iniciar ações de educação para a população indígena sobre os custos de atenção 
e as implicações do abuso do sistema de referência.

Resultados esperados

1. Modelos de pagamento para os serviços básicos e de média e alta complexidade 
definidos.

2. Aprovação e implantação de novos critérios de dotação de recursos para o nível 
primário em pelo menos 50% dos Dseis e para as ONGs.

3. Aprovação e implantação de um novo modelo de dotação de recursos aos hospitais 
que oferecem serviços para a população indígena.

4. Novos procedimentos de planejamento e controle financeiro implantados.
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5. Programas de comunicação e educação para aumentar a consciência da população 
indígena sobre o custo de atenção à saúde desenvolvidos.

6. Novo modelo organizacional aprovado pela diretoria e implantado em esfera central 
da Funasa.

7. Regimento Interno com definição de responsabilidades e competências.

8. Sistema de avaliação de desempenho e incentivos funcionando.

9. Sistemas de informação financeira e de contratos facilitando a avaliação do pro-
grama.





Área de intervenção  4

Fortalecimento do Modelo Organizacional da Funasa

Justificativa

Como passo fundamental para o desenvolvimento de um novo modelo de gestão, 
centrado no  fortalecimento da capacidade institucional da Funasa, é necessário formular 
uma proposta organizativa e funcional dos processos de financiamento, planejamento, 
compra de serviços de saúde e de supervisão e avaliação que consolide a instituciona-
lidade da Funasa como gestora do programa de saúde indígena.

O Departamento de Saúde Indígena é o gestor responsável pela execusão da política 
de saúde indígena. Para desenvolver esta atribuição, tem sua estrutura administrativa 
organizada em coordenações:

-  Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação de Saúde Indígena (Cgpas);

-  Coordenação de Apoio à Gestão e Participação Social (Copas);

-  Coordenação de Programas e Projetos de Saúde Indígena  (Copsi);

-  Coordenação Geral de Atenção à Saúde Indígena (Cgasi);

-  Coordenação de Operações (Coope); e

-  Coordenação de Monitoramento das Ações e Serviços (Comoa).

O desafio fundamental para a Funasa foi a execução simultânea das diretrizes da 
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, com a necessidade de or-
ganizar e estruturar os serviços de atenção à saúde, para responder às necessidades da 
população indígena, sem equipe técnica capaz de estabelecer um processo efetivo de 
gerenciamento e controle de uma situação de tal complexidade.  

Os Dseis e as Divisões de Engenharia de Saúde Pública (Diesps) da Funasa estão 
subordinados às Cores. As Cores são instâncias estaduais da Funasa, encarregadas da 
representação e do cumprimento da missão institucional, da administração de recursos 
humanos e bens, da compra de insumos, da assessoria jurídica e do relacionamento com 
os gestores estaduais e municipais. 

Para garantir a eficácia das atividades desenvolvidas nas áreas indígenas, o Desai 
vem atuando junto às Cores no sentido de estabelecer articulações e novas rotinas de 
trabalho de forma a viabilizar o fluxo de informações e de atividades entre o Dsei, as 
entidades conveniadas e parceiras e os conselhos distritais de saúde. Para tanto, ela-
borou agendas de compromissos que definem metas e diretrizes de trabalho no âmbito 
dos Dseis com organizações não-governamentais (ONGs), organizações da sociedade 
civil de interesse público (Oscips), secretarias estaduais e municipais de saúde e escolas 
técnicas. 
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Essas agendas enfatizaram compromissos referentes ao modelo de gestão e administra-
ção, ao controle social, ao saneamento, ao Siasi, às Casais, à atenção à saúde, à referência 
e contra-referência, à capacitação de recursos humanos e aos convênios.13 Além do Siasi, 
a Funasa possui outros sistemas desenvolvidos para atender diretamente a necessidades do 
Departamento de Saúde Indígena: Sistema de Prestação de Contas (Siscon), o Sistema de 
Gerenciamento de Prestação de Contas (GPC), e o Sistema de Informação de Saneamento 
em Áreas Indígenas (Sisabi). 

O Siscon encontra-se instalado em todas as entidades em que a Funasa financia ações 
de atenção à saúde indígena por meio de convênios. Este sistema permite a visualização da 
execução financeira por tipos de despesas e categorias de atividades, bem como observar a 
velocidade dos gastos específicos. Todo o pessoal contratado pelas entidades conveniadas e 
empresas fornecedoras estão disponíveis no banco de dados deste sistema. O Siscon possui 
várias ferramentas de acompanhamento gerencial e a elaboração da prestação de contas 
parcial ou final a partir de seus relatórios, padronizados de acordo com as normas governa-
mentais. A alimentação do sistema é feita individualmente pelas conveniadas, que enviam 
semanalmente lotes de informação para a base de dados da Funasa em esfera nacional. 

Durante os últimos quatro anos, a Funasa concentrou seus esforços na implantação 
de rede de serviços, com pouca atenção às necessidades organizacionais e funcionais do 
Desai, Core e dos Dseis para assegurar uma organização flexível e eficiente. Para alcançar 
a implantação de novos modelos de atenção, gestão, financiamento e supervisão e avalia-
ção, a Funasa requer uma estrutura moderna que se alinhe com os macroprocessos básicos: 
o planejamento e contratação, a prestação de serviços, o financiamento e a supervisão e 
avaliação dos serviços. Nesta área estratégica se propõe introduzir mudanças na área or-
ganizacional e funcional que assegurem a implantação dos novos modelos.

Esta área propõe a revisão da estrutura organizacional e funcional das coordenações 
e a introdução de uma função compradora de serviços que se encarregue de articular a 
relação entre o financiamento do programa e da rede de prestadores para atingir os obje-
tivos do programa.

Este processo de transformação tem como objetivo promover o desenvolvimento 
de um modelo organizacional e funcional para a Funasa, que permita fortalecer a gestão 
central, intemediária e local (Desai, Core e Dsei) e melhorar a qualidade, a eficiência e a 
eqüidade nos serviços de saúde indígena.

Atividades a serem financiadas pelo Vigisus II

1. Análise do modelo organizacional e funcional em função do novo modelo de gestão 
e de fortalecimento da função de planejamento e compra da Funasa. 

2. Desenvolvimento dos macroprocessos que guiarão a implantação do novo modelo 
de gestão.

3. Desenho da estrutura organizativa que responde ao novo modelo funcional e de 
fortalecimento da gestão dos Dseis.

4. Fortalecimento do Siscon para estabelecer um sistema de informação para regular 
a contratação de serviços, avaliar o desempenho dos prestadores e guiar o pro-

13. Conferir no anexo III, Agenda de Compromissos estabelecida entre o Desai e as Cores.
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cesso de planejamento em saúde. O fortalecimento deste sistema deve ampliar o 
alcance do Siscon para que inclua não só a contabilidade e o controle financeiro 
dos conveniados, mas todos os movimentos financeiros do programa.

5. Definição dos perfis de recursos humanos que a Funasa requer para implantar o 
novo modelo.

6. Desenvolvimento da regulamentação e das instruções normativas que guiarão a 
implantação do novo modelo. 

7. Estabelecimento de um modelo de incentivos baseado no desempenho.

8. Capacitação do pessoal da Funasa em áreas estratégicas para a implantação do 
novo modelo organizacional, incluindo entre outros: o planejamento com base na 
diversidade regional e populacional, a tomada de decisões com base na informação 
sanitária e a negociação e a avaliação de contratos.

9  Desenvolvimento de um processo de gestão de mudança.

10. Estabelecimento de uma estratégia de comunicação com os funcionários da Funasa 
e com a população indígena para acompanhamento do processo de mudança 
funcional e de gestão.

Resultados esperados

1. Um novo modelo organizacional implantado na esfera central da Funasa.

2. Manual de cargos e funções com definição de responsabilidade e autoridade de 
cada esfera organizacional.

3. Um sistema de avaliação de desempenho e incentivos funcionando.

4. Funcionamento dos sistemas de informação financeira e de contratos que facilite 
a avaliação do programa (Siscon ampliado).

5. Regulamentações e instruções normativas aprovadas pela diretoria da Funasa.

6. População indígena e funcionários informados sobre o processo de mudança. 





Área de intervenção 5

Desenvolvimento do modelo de supervisão e avaliação

Justiticativa

Um ponto central do modelo de gestão é a implantação de um sistema de supervisão 
e avaliação que permita à Funasa medir o desempenho de seus gestores e dos provedores 
de serviços. O desenvolvimento integral de um modelo de supervisão e avaliação para 
a Funasa poderá ser visualizado em esfera nacional, como a saúde indígena como um 
todo, assim como na esfera de cada Dsei.  No gráfico, a seguir, se visualiza um modelo 
de supervisão e avaliação.

Contexto teórico-operacional da S/A

Contexto externo
(indicadores, condições socioeconomicas, etc.)

Implementação Desempenho

Insumos Produtos Resultados Impacto

Contexto organizacional

Desenho do plano
(atividades e atores) Im

pa
ct

o

A supervisão será enfocada no acompanhamento permanente que poderá realizar 
uma Core ou um Dsei sobre os aspectos operativos relacionados com a implantação do 
programa. Ao mesmo tempo, a Funasa supervisionará a implantação dos aspectos estruturais 
de sua estratégia de transformação. A avaliação está orientada mais para a verificação do 
desempenho em termos de resultados finais e do impacto do programa em cada Dsei, e 
nos resultados de morbimortalidade das populações indígenas no Brasil. 

Ao analisar a agenda de compromisso estabelecida entre as Cores e o Desai sob a ótica 
da supervisão, constatamos que 90% dos compromissos agendados se referem à necessidade 
de implantação do serviço de supervisão. As avaliações, na ausência de um modelo, têm 
sido realizadas de modo pontual e dependendo do interesse e competência dos técnicos e 
gestores de cada programa ou atividade. O sistema de informação, instrumento mestre na 
provisão de dados sobre desenvolvimento e resultados das ações, além de ainda apresen-
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tar dificuldades em sua implantação, não tem sido suficientemente utilizado no processo 
de supervisão realizado pelos técnicos do Desai. Com isso, perde-se a visão contextual e 
a possibilidade de acompanhar o processo de mudança do modelo de atenção à saúde 
indígena requerido pelo atual modelo de gestão.

Nesse sentido, o retorno das informações deve prestar-se a auxiliar o vínculo entre 
a ação, a implantação de programas e práticas, a produção de conhecimento, a análise 
dos dados, adequação de pesquisas, etc. É também desse modo que a supervisão pode se 
apresentar como efetivamente integrada à política de saúde.

Para apoiar o processo de gestão e de gerência nas diferentes esferas do Subsistema 
de Saúde Indígena, o Desai está empenhado na elaboração de um sistema de supervisão 
e de monitoramento das atividades e resultados. Este sistema está sendo construído para 
subsidiar a implementação do modelo de atenção à saúde indígena; fornecer elementos 
para a avaliação das políticas de saúde indígena; contribuir para a definição de critérios 
de alocação de recursos; identificar demandas e necessidades que são geradas, expressas 
e sentidas no território indígena e dar suporte aos diferentes momentos do processo de 
planejamento. 

No sentido de contribuir para o processo de tomada de decisão, este sistema de super-
visão e avaliação necessita de coleta, análise, disseminação e uso sistemáticos dos dados. 
Esse processo dá-se de forma dialética ao buscar dados da realidade, analisar e priorizar os 
problemas e construir a proposição de soluções. Tais soluções são então qualificadas em 
seu grau de viabilidade. Este sistema é concebido como uma função também educativa, 
na medida em que coloca a ação pedagógica a serviço do processo de supervisão e de 
planejamento, destaca a formação de supervisores e busca aumento da eficácia a partir da 
potencialização dos compromissos e da responsabilidade social. 

O sistema de informação que subsidia o sistema de supervisão e monitoramento deve 
ser concebido como produtor de conhecimentos e como descritor de uma realidade. Deve 
assegurar a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das 
ações de saúde executadas, fornecendo elementos para, continuamente, adequar essas 
ações aos objetivos do SUS.

As fontes de informação que alimentam esse sistema são: sistema de notificação com-
pulsória de doença; registros hospitalares, prontuários, registros constituintes dos sistemas 
de vigilância hospitalar; registros de atenção à saúde, incluindo consultas, intervenções 
preventivas e curativas das diversas esferas desta atenção; registros sobre a qualidade do 
meio ambiente e dos locais de trabalho, tais como a monitoração da poluição ambiental e 
da qualidade da água; censos populacionais, registros habitacionais e econômicos; pesquisas 
específicas de diversos graus, tais como aquelas sobre o consumo de droga, disponibilidade 
de serviços de saúde, nutrição; registros de câncer, de má-formação congênita, de exposição 
ambiental a radiações, produtos químicos e substâncias biológicas tóxicas; registros de 
sentinelas de vigilância; outras pesquisas, incluindo aquelas relacionadas às condições de 
vida. Os indicadores estão categorizados em indicadores de desempenho, de resultado, 
de gerência e metas. 

As funções de controle e avaliação devem ser coerentes com os processos de plane-
jamento, programação e alocação de recursos em saúde, tendo em vista sua importância 
para a revisão de prioridade e diretrizes, contribuindo para o alcance de melhores resultados 
em termos de impacto na saúde da população. 
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O fortalecimento das funções de controle e avaliação dos gestores do SUS deve se 
dar, principalmente, nas seguintes dimensões:

1. Avaliação da organização do modelo de gestão.

2. Relação com os prestadores de serviços.

3. Qualidade de assistência e satisfação dos usuários.

4. Resultados e impactos sobre a saúde da população.

Entre os instrumentos a serem utilizados pelo sistema de supervisão e monitoramento 
do Desai estão: agenda de compromissos do Desai; agenda distrital de saúde; diagnóstico 
situacional; estabelecimento de prioridades; programação; plano de metas; acompanha-
mento orçamentário; planilhas; guias; normas de convênios e pesquisas. 

Esta área de intervenção abordará de forma integral o desenvolvimento e a implanta-
ção de um sistema de supervisão e avaliação, incluindo as seguintes propostas e resultados 
esperados.

Atividades a serem financiadas pelo Vigisus II

1. Definição de um quadro de indicadores que permita a supervisão e a avaliação do 
desempenho das funções administrativas e gerenciais e da prestação de serviços 
de saúde (esses indicadores facilitarão o acompanhamento contínuo do Programa, 
assim como a avaliação de impacto, contemplando indicadores de insumos, ativi-
dades-produtos e de resultados).

2. Elaboração do fluxo de informação dentro do sistema para assegurar a qualidade 
e oportunidade da informação do sistema de supervisão e de avaliação.

3. Definição de responsabilidades para as esferas central, regional e distrital sobre a 
gestão do modelo de supervisão e avaliação.

4. Elaboração de um manual de supervisão e avaliação.

5. Implantação do programa de supervisão do Desai, inicialmente capacitando téc-
nicos do Desai e Dsei.

6. Oficinas de capacitação em supervisão para os técnicos do Desai para a supervisão 
dos planos, das ações e serviços de saúde indígena.

7. Oficinas de sensibilização em alteridade para técnicos do Desai, de modo que os 
capacite para o planejamento de ações mais adequadas aos diferentes contextos 
indígenas, etnias e culturas.

8. Encontro Nacional de Saúde Indígena, para apresentação das experiências e pes-
quisas desenvolvidas em saúde indígena, científicas ou não, que possam servir de 
exemplo e estímulo para o desenvolvimento de ações no Programa de Atenção 
à Saúde dos Povos Indígenas, resultando na melhoria da qualidade de gestão, 
prestação da assistência e da supervisão dos serviços, com publicação dos anais 
do encontro.

9. Estudo de efetividade de proposta alternativa para o controle da malária nas áreas 
endêmicas; o projeto “Avaliação da efetividade de mosquiteiros impregnados com 
piretróides e do seu impacto entre crianças e gestantes em áreas endêmicas de 
malária na Amazônia brasileira” pretende implementar medidas alternativas e sus-
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tentáveis para o controle desse agravo em áreas periurbanas, áreas de colonização 
e áreas indígenas em três estados (Amapá, Amazonas e Pará). 

10. Desenvolvimento de um programa de investigação científica sobre a saúde indígena 
e o impacto do programa assim como dos aspectos relacionados com a economia 
da saúde; tais estudos devem estar orientados para a saúde pública, gestão, eco-
nomia da saúde. 

Resultados esperados

1. Manual de supervisão e avaliação elaborado.

2. Quadro de indicadores estabelecido para a avaliação de desempenho.

3. Comparação do desempenho dos Dseis sobre a base dos indicadores de desem-
penho.

4. Melhoria da capacidade crítica de supervisão e avaliação dos técnicos responsáveis 
pela gestão das ações de saúde indígena. 

5. Melhoria na capacidade de planejamento e de gestão técnica dos serviços de saúde 
no Desai.

6. Desenvolvimento da capacidade de desenvolver estudos de economia da saúde 
indígena.

7. Sistema de supervisão e avaliação da saúde indígena incorporado pelos técnicos 
da esfera central em todas as atividades e programas. 

8. Comprovação ou não da eficácia do uso de impregnados com piretróide como 
auxiliar no controle da malária. Como indicador de resultado consideraremos o 
estudo finalizado e conclusivo.

9. Pelo menos cinco trabalhos publicados em revistas nacionais ou internacionais 
sobre saúde indígena.



Subcomponente 2 – Iniciativas inovadoras em saúde indígena

Área de intervenção 1 – Saúde mental

Justificativa

Entre todos os agravos à saúde que os povos indígenas vêm enfrentando ao longo 
da trajetória do contato interétnico, destacamos que o consumo de bebidas alcoólicas 
tem se intensificado entre as áreas indígenas e, no quadro de morbidade ambulatorial, 
aparece como um agravo freqüente e como principal causa de mortalidade ligada a 
fatores externos, como: acidentes, brigas, quedas, atropelamentos, etc. Doenças como 
desnutrição, síndrome fetal alcoólica, cirrose, diabetes, hipertensão arterial, doenças do 
coração, do aparelho digestivo, depressão e estresse, entre outras, estão correlacionadas 
ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas (Oliveira, 2000 A).

Além de fatores socioculturais e históricos que levaram determinados grupos a fazer 
uso de bebidas alcoólicas, na atualidade, as condições socioeconômicas em que vivem 
as populações indígenas na maioria do país continuam a se deteriorar.

A disponibilidade de dados epidemiológicos de prevalência do alcoolismo nas et-
nias indígenas no Brasil é limitada, apenas são conhecidas algumas pesquisas pontuais 
realizadas em poucas etnias. 

Um estudo de prevalência realizado entre os Terena do Mato Grosso do Sul em 
1997 (Souza et al.) encontrou uma taxa de 10,1% na população geral, mas quando 
verificadas as proporções de acordo com o sexo masculino, observou-se que os valores 
foram de 31% entre os indígenas aldeados e 22,4% entre os não aldeados, sem diferença 
estatística, e diferente estatisticamente, quando comparadas à população não indígena. 
Também os valores foram semelhantes aos da literatura internacional, havendo a confir-
mação de que as faixas etárias mais atingidas são as menores, sendo que mais de 50% 
dos prováveis dependentes do sexo masculino apresentavam menos de 30 anos de idade, 
como indicados por Shore et al. (1973); por Walker et al. (1994), no que é reforçado por 
O’Nell e Tereza (1996). 

No sexo feminino, os valores encontrados na população aldeada foram de 1,6%, 
com faixas etárias mais elevadas, e se mostraram menores ao serem comparadas com as 
mulheres não índias. Porém, na população feminina que mora na periferia da cidade, 
esta proporção incrementa-se para 17,1%, ou seja, uma porcentagem 10 vezes maior do 
que a encontrada nas mulheres aldeadas e também maior do que a proporção encontrada 
em mulheres não índias.

Enquanto que na população aldeada as mulheres consideradas alcoolistas são 
mulheres de meia idade viúvas e que continuam dentro das aldeias exercendo suas ativi-
dades, as mulheres na periferia da cidade são mais novas e trabalham como empregadas 
domésticas na cidade.
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Entre os Kaingáng (Kohatsu e Oliveira, 1999 A), em relação ao alcoolismo, foi verifi-
cado que aqueles que fazem uso de bebidas alcoólicas, e nos últimos 12 meses, constituem 
29,9% do total. Quando verificamos este dado em relação a sexo, as proporções foram de 
40,1% entre os homens e 14,2% entre as mulheres. É de se notar que estas são bem maiores 
do que as proporções de consumo de bebidas em populações não indígenas, como mostra 
Souza (1996), em levantamento de trabalhos de prevalência de alcoolismo em populações 
não indígenas.

No caso dos Kaingáng, considerações devem ser feitas em relação às taxas apresen-
tadas, o que não significa que todas as pessoas sejam dependentes do álcool, mas sim que 
o percentual apresentado aponta para as pessoas que fazem ou fizeram uso de bebida, nos 
últimos 12 meses, sem necessariamente serem consideradas como “dependentes”. Toda-
via, é importante ressaltar que estas pessoas estão em situações de risco de desenvolver a 
dependência química do álcool, e algumas já se encontram em processo de dependência. 
Um outro fator relevante, neste caso, é a apresentação de outras doenças decorrentes do 
uso de bebidas alcoólicas, aquelas mencionadas anteriormente.

Com a aplicação do Cage  foi possível detectar as pessoas que estariam em risco de 
desenvolver a dependência química do álcool, que corresponderiam a 10,7% da população 
geral. Porém, se considerarmos somente a população acima de 10 anos, esta prevalência 
aumentaria para 18% e para 21,3% se considerarmos a população acima de 15 anos. Ou-
tros dados apresentados na pesquisa dizem respeito às características gerais da população 
considerada como Cage positivo, em relação à população geral, como a renda familiar, a 
religião, o grau de escolaridade, a inserção ocupacional e a situação conjugal.

No sexo masculino, a proporção de 36% foi verificada na faixa etária de 15 até 25 
anos e de 54,6% entre os 15 e 35 anos, faixas de maior produtividade do indivíduo. No 
sexo feminino, a proporção foi de 18,8% nas faixas de 15 a 35 anos, e de 25% na faixa de 
35 a 45 anos. Mais de 45% das mulheres que fazem uso de bebidas se encontram na faixa 
de 30 a 49 anos de idade. À primeira vista, parece que, entre os Kaingáng, as mulheres 
apresentam o problema do alcoolismo em idades mais avançadas que entre os homens.

No caso Kaingáng, a bebida que consomem preferencialmente é a cachaça; alguns 
fazem uso de vinho e cerveja, mas não as consideram bebida de álcool. Produtos como 
o álcool de farmácia e desodorantes também são consumidos entre alguns na aldeia. O 
álcool geralmente é misturado com água e limão.

Um estudo de Torreta (1997) encontrou entre os adultos da Nação Maxacali de Minas 
Gerais uma proporção de 38,3% de pessoas com uso semanal de bebidas alcoólicas, en-
quanto que Quiles (2000) refere que o costume de beber entre os Bororo se dá de forma 
generalizada em homens, mulheres, velhos e jovens que bebem ou já beberam em alguma 
época, “socialmente” ou de forma dependente.

Entre alguns grupos indígenas, há relatos de início de consumo de bebida alcoólica 
entre os 10 e 12 anos de idade, e às vezes até mesmo aos sete anos de idade, isto verificado 
em várias etnias (Oliveira, N.C.). O fato de começar a beber com esta idade parece marcar 
um rito de passagem para a fase adulta, visto que neste ato estão embutidos atributos como 
coragem, reforçando a sua masculinidade. Ao contrário, se deixam de beber (lembrar que 
são os grupos de companheiros que oferecem a bebida) isto pode demonstrar fraqueza 
e covardia. Conforme narrativas, este rito de passagem é quase sempre realizado sobre 
“pressão” dos companheiros que já fazem uso da bebida alcoólica.
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Tabela 1 – Resumo de dados epidemiológicos de incidência (segundo Cage) em algumas 
etnias indígenas

Etnia Estado Taxa de incidência de consumo Autor

Terena MS
31% Masculino e 1,6% Feminino 

na aldeia 17,1% Feminino na 
cidade

Souza et al. (1997)

Maxacali MG 38,3% na aldeia Torreta (1997)

Kaingáng PR 26,8% na aldeia
Kohatsu e Oliveira 

(1999)
Macuxi

Wapichana
RR 85,05% Alves (2003)

Construção de uma assistência diferenciada

É para o enfrentamento do quadro acima exposto que se faz necessário e urgente 
implantar e implementar políticas públicas que possam minimizar a situação do consumo 
abusivo de álcool entre os grupos indígenas, seja na atenção primária com ações de pre-
venção, na secundária com estabelecimento de atendimento ambulatorial na unidade de 
saúde dentro da aldeia e ainda garantindo o atendimento na atenção terciária quando 
necessário,conforme proposta neste projeto.

Assim, em concordância com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indí-
genas (Funasa/MS, 2000) a perspectiva de desenvolver proposta no quadro da Saúde Mental 
é baseada na estruturação de uma assistência diferenciada para a população indígena, e 
principalmente no que se refere ao alcoolismo, suicídio, depressão, etc. Esta assistência 
diferenciada pressupõe discutir como estruturar serviços com qualidade, que considerem 
a especificidade cultural e que tenham uma abordagem interdisciplinar e participativa. 

Este desafio inclui a aproximação das ciências sociais com as ciências biológicas, 
estabelecendo um diálogo entre estas disciplinas, o desenvolvimento de métodos para 
descrever e interpretar os problemas e formular alternativas de solução num contexto da 
prestação de serviços da atenção básica de saúde.

A partir do ano de 1999, no início do desenvolvimento do Subsistema de Saúde In-
dígena do Sistema Único de Saúde, sob responsabilidade da Funasa, foi discutida a neces-
sidade de iniciar trabalhos na área de saúde mental, tendo clareza sobre a dimensão dos 
esforços e do tempo necessários para formular propostas de intervenção nesta área. 

Até o presente, algumas pesquisas e intervenções foram realizadas com a participação 
das distintas etnias do país, especialmente sobre o problema do uso abusivo de álcool. 
Com os conhecimentos adquiridos constatamos que é possível e necessário ampliar e 
aprofundar estas iniciativas em outras etnias onde já foram identificados graves problemas 
neste campo da saúde.

Os trabalhos estão sendo desenvolvidos com a população Kaingáng do norte de 
Paraná, Mbya Guarani do Rio Grande do Sul, Kaiowá-Guarani de Mato Grosso do Sul, 
Pankararu de Pernambuco, diversas etnias do Dsei Leste de Roraima e do Dsei Ceará. Estão 
em processo de incorporação projetos em andamento como: suicídio entre os Ye’kuana 
de Roraima, alcoolismo e suicídio entre os Tikuna do rio Alto Solimões, alcoolismo entre 
os Guaranis do Rio de Janeiro e estão sendo realizados contatos e assistência técnica para 
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iniciar trabalhos com Maxacali de Minas Gerais, etnias do Dsei Tocantins e do Dsei Alto 
Rio Negro, assim como um estudo epidemiológico entre alcoolismo nos indígenas da Bahia 
proposto pela Core e Dsei Bahia da Funasa e a Universidade Federal da Bahia.

No Plano de Metas do Desai/Funasa, foi estabelecida a formulação de programas 
de prevenção e intervenção em 20% dos Dseis. Espera-se que para 2006, 80% dos Dseis 
tenham implantado estes programas. A factibilidade destas metas depende da capacidade 
gerencial dos Dseis e da disponibilidade de recursos humanos dedicados exclusivamente 
para implantar e acompanhar estes programas. As solicitações de assistência técnica dos 
Dseis serão atendidas mediante visita de um experto do Centro de Monitoramento, que após 
este contato  estabelece uma parceria visando sistematizar os propósitos, as atividades, os 
compromissos institucionais para implantação de projetos específicos.

Estratégia de Execução

A estratégia para execução dos projetos será realizada mediante:

1. A administração direta da Funasa com repasse de recursos diretos para Core/Dsei 
– cabendo à Funasa selecionar e apoiar os projetos que deverão ser implantados 
na área de saúde mental.

2. Convênio entre Funasa/Cipsi – Centro de Intervenção e Pesquisa em Saúde Indígena 
cabendo a Funasa dar apoio aos projetos.

A Cipsi é uma ONG que foi constituída especificamente para nuclear os pesquisadores 
da área de saúde mental, para viabilizar a contratação de recursos humanos e para agilizar 
a administração de recursos financeiros. 

Para a etapa do Vigisus II necessita-se de: alocação de recursos financeiros para ga-
rantir o desenvolvimento dos novos projetos e continuidade dos projetos em andamento, o 
estabelecimento de convênios e arranjos institucionais e a incorporação dos responsáveis 
e/ou equipes de trabalho ao Centro de Monitoramento.

Objetivo geral

Desenvolver estratégias de intervenção e avaliação para o enfrentamento do problema 
do alcoolismo e suicídio nas populações indígenas com vistas a subsidiar a formulação de 
uma política de saúde mental para o subsistema de saúde indígena.

Diretrizes da intervenção

As diretrizes que nortearão todos os projetos estão centradas em pesquisa e inter-
venção. Neste caso, esta metodologia propõe que para intervir sobre o problema se faz 
necessário saber a dimensão do mesmo, portanto a necessidade da realização da pesquisa 
(seja por meio de inquérito antropológico, epidemiológico, etc.) no sentido de fornecer 
dados referentes ao problema na população em questão.

Nesta nova etapa do projeto visamos estabelecer uma linha de base epidemiológica 
relacionada ao respeito à dependência do álcool e atualizar de maneira retrospectiva os 
casos de suicídio para logo realizar estudos de coorte nas etnias com maior incidência.

Portanto, nesta etapa os projetos em continuidade e os novos projetos deverão seguir 
as seguintes diretrizes estratégicas:
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1. Acompanhar a taxa de incidência do consumo de álcool nestes grupos, verificando 
a presença de pessoas em situação de risco ou com graus de dependência (leve, 
moderada ou grave). A análise das taxas obtidas nos diferentes locais de intervenção 
deve estar vinculada a uma análise multifatorial, onde devem ser considerados os 
distintos tipos de intervenção realizados durante o processo.

2. Desta análise poderá ser obtido o desempenho específico das distintas ações de 
prevenção e de intervenção.

3. Com respeito à prevenção em crianças e adolescentes, será estimada a diminuição 
do ingresso ao consumo do álcool segundo idade. 

Ressaltamos que o tempo para se obter resultados válidos e estáveis é bastante limitado 
devido ao caráter processual de projetos desta natureza,  pois o problema do uso abusivo 
de álcool ou eventos de suicídio estão relacionados com múltiplos fatores (questão da terra, 
questões culturais, socioeconômicas, etc.).

Projetos a serem financiadas pelo Vigisus II

A presente proposta foi organizada num conjunto de subprojetos que iniciados durante 
a primeira etapa do Vigisus e na inclusão de novos projetos a partir da necessidade de se 
fortalecer a formulação de uma proposta de intervenção visando à redução do consumo 
de bebidas alcoólicas e os eventos de suicídio. Destacamos que o conceito de Projeto é 
utilizado no sentido de organizar as atividades por áreas geoculturais que permitam uma 
melhor administração técnico-administrativa para avaliar o desempenho e os resultados 
alcançados. 

Estaremos apresentando primeiro, os projetos que já estão em uma fase mais adiantada 
de execução e que receberam apoio do Vigisus I, que são:

1. Centro de Monitoramento em Pesquisa e Intervenção Sobre o Uso de Álcool/
Alcoolismo e Saúde Mental para a População Indígena.

2. Projeto de Pesquisa e Intervenção Sobre o Uso de Bebidas Alcoólicas e Alcoolismo 
entre os Kaingáng da T.I. Apucaraninha.

3. Projeto de Pesquisa e Intervenção para a Redução de Danos e do Consumo de 
Bebidas Alcoólicas e Fortalecimento da Medicina Tradicional Mbyá-Guarani no 
Rio Grande do Sul.

4. Projeto “Mokõi Gwyra” de Ações de Prevenção ao Suicídio entre os Jovens Kaiowá-
Guarani do Dsei Mato Grosso do Sul.

Os seguintes projetos já tiveram alguma ação iniciada pelos Dseis, com apoio do 
Centro de Monitoramento, por meio de universidades ou de outras instituições:

5. Projeto de Intervenção sobre Alcoolismo e Suicídio entre a População Indígena 
Macuxi, Wapixana, Taurepang, Wai Wai, e Ingaricó do estado de Roraima. 

6. Projeto sobre o uso de bebidas alcoólicas e alcoolismo entre a população indígena 
Tremembé, Jenipapo-Kanindé, Pitaguary e Tapeba do estado do Ceará.

7. Projeto de pesquisa e intervenção sobre os eventos de suicídio entre a população 
Ye’kuana do estado de Roraima.

8. Projeto de monitoramento dos eventos de violência, mortalidade por causas exter-
nas, uso de álcool e outras drogas entre a população Tikuna no Alto Solimões.



72 Fundação  Nacional de Saúde

9. Projeto de intervenção sobre o uso de bebidas alcoólicas e alcoolismo no Alto do 
Rio Negro.

Em seguida apresenta-se a proposta de três novos projetos demandados pelos respec-
tivos Dseis:

10. Projeto de Pesquisa sobre o uso de bebidas alcoólicas e alcoolismo entre a popu-
lação indígena Guarani do estado do Rio de Janeiro.

11. Projeto de Pesquisa e intervenção sobre o uso de álcool e alcoolismo entre as 
populações  Atikun, Tuxa, Kiriri, Pankararu, Truka e Pataxó da Bahia.

12. Projeto de Pesquisa e intervenção sobre o uso de álcool e alcoolismo entre a popu-
lação Maxacali atendida pelo Dsei Minas Gerais.

Descrição dos projetos

1. Centro de Monitoramento em Pesquisa e Intervenção Sobre o Uso de Álcool/
Alcoolismo e Saúde Mental para a População Indígena

O Centro de Monitoramento é um espaço destinado a agregar diferentes pesquisa-
dores para o estabelecimento do debate sobre temas específicos, troca de experiências  e 
no   desenvolvimento de metodologias adequadas sobre a questão, partindo da perspec-
tiva etnopsiquiátrica, antropológica, epidemiológica, e ainda deve ser considerado como 
estratégico na formulação de propostas de prevenção em saúde mental, inicialmente nos 
problemas relacionados ao alcoolismo e eventos de suicídio entre os grupos indígenas.

A proposta de constituição e desenvolvimento do Centro de Monitoramento está 
fundamentada em quatro princípios:

a) a saúde mental indígena como uma área específica e prioritária de 
conhecimento;

b) o desenvolvimento de pesquisa e de intervenção visando à atenção diferenciada 
para os povos indígenas;

c) a realização de reuniões entre os representantes dos diversos Projetos associados 
ao Centro de Monitoramento visando a compartilhar as experiências locais, no 
intuito de desenvolver metodologias possíveis de serem aplicadas em outras áreas 
do Brasil, e a obtenção de resultados que permitam contribuir às políticas nacionais 
de saúde indígena e de saúde mental;

d) a assistência técnica aos Dseis, para o desenvolvimento de planos e programas de 
saúde mental indígena.

O Centro de Monitoramento foi iniciado a partir da convocatória de profissionais com 
experiência em saúde indígena, e especialmente orientados em trabalhos psicossociais 
e interessados na resolutividade destes problemas. Participaram pessoas que já tinham 
trabalhos de intervenção sobre o uso de álcool e/ou alcoolismo, e posteriormente foram 
incorporando-se outras iniciativas. Na heterogeneidade étnica do país, o conjunto 
de iniciativas tem características particulares, quanto ao tamanho, perfil profissional, 
metodologias, pertença institucional, (Funasa, secretarias municipais; ONGs, organizações 
indígenas, universidades, Dseis, etc.).
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O Centro de Monitoramento foi sediado em Londrina, onde está sendo instalado um 
centro de documentação e onde são realizadas reuniões trimestrais de todos os participantes, 
nas quais se oportunizam trocas de experiências, discussão de metodologias, treinamentos 
e apresentação de experiências e novas propostas de trabalho. Em cada reunião são convi-
dados especialistas que contribuem com a sua experiência ou trabalho no desenvolvimento 
do grupo. Neste sentido, o espaço destinado ao Centro de Monitoramento estará sempre 
aberto para receber pesquisadores de diferentes instituições que possam contribuir com o 
tema de saúde mental.

O Centro de Monitoramento recebeu inicialmente apoio financeiro eventual do Projeto 
Vigisus/Funasa e só posteriormente foi realizado um convênio com a Fundação Nacional 
de Saúde e a Cipsi para financiar suas atividades.

Atividades realizadas

Por meio da cooperação externa do governo do Canadá, o Centro de Monitoramento 
conseguiu viabilizar dois eventos importantes: um curso sobre Síndrome Fetal Alcoólica e 
outro para discussão e validação da adaptação cultural do instrumento de triagem popu-
lacional denominado Cage, que permite dimensionar a dependência dos indivíduos ao 
álcool. Nestes dois eventos, a contribuição desses pesquisadores canadenses constitui-se 
em importante referência aos pesquisadores do Centro.

Por intermédio do Centro de Monitoramento são editados e publicados materiais 
educativos e informativos para prevenção do consumo de álcool que são produzidos nos 
distintos projetos com a população indígena, assim como os trabalhos científicos das ex-
periências apresentados em seminários ou congressos.

Foram também realizadas várias reuniões para troca de experiência com os pesqui-
sadores associados e outros convidados para a discussão de temas específicos visando à 
contribuição sobre saúde mental. 

Proposta de atividades a serem financiadas pelo Vigisus II

O objetivo proposto é dar continuidade à Assistência Diferenciada em Saúde Mental 
para as populações Indígenas, o fortalecimento e estruturação do Centro de Monitoramento  
por meio das seguintes atividades:

1. Continuar a realização das oficinas de capacitação para as equipes, oficinas de 
prevenção nas comunidades indígenas, fóruns de discussão nos Dseis para a di-
vulgação das propostas com assessorias específicas.

2. Realizar e organizar fóruns voltados para as comunidades indígenas privilegiando 
o tema  Saúde Mental.

3. Realizar encontros com pesquisadores para inclusão de outros transtornos ligados 
à saúde mental – suicídio, depressão, outras drogas, etc., visando à implantação de 
ações voltadas sobre a questão; o desenvolvimento de instrumentos  de avaliação 
e acompanhamento dos projetos.

4. Realizar um Congresso Internacional sobre Alcoolismo e Doenças Correlatas em 
populações indígenas e um Fórum Nacional.

5. Realizar a continuidade ao curso introdutório sobre a Síndrome Alcoólica Fetal, 
com a presença de especialistas do Canadá.
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6. Criar um site e  um banco de dados para divulgar todas as  atividades e informações 
geradas pelo Centro de Monitoramento. 

7. Realizar a produção de materiais didáticos e informativos como: confecção de 
vídeos sobre o uso de álcool e prevenção; cartilhas, livros, anais, súmulas, etc.

8. Estabelecer um estudo comparativo sobre saúde mental em populações indígenas 
da América do Norte com pesquisadores do NIHM/SFSU e da Universidade de 
São Francisco – EUA, na perspectiva histórico-crítica e transnacional visando a um 
melhor entendimento acerca dos problemas relacionados com saúde mental entre 
as populações indígenas destes países.

2. Projeto de Pesquisa e Intervenção Sobre o Uso de Bebidas Alcoólicas e Alcoolismo 
entre os Kaingáng da T.I. Apucaraninha

O Povo Kaingáng soma a maioria da população indígena no estado do Paraná, dis-
tribuídos em 17 Terras Indígenas em todo estado. Constituem-se os Jê Meridionais. Os 
Kaingáng da T.I. Apucaraninha foram “colonizados e pacificados” no período de 1770 a 
1930. Atualmente esta população soma um total de 1.250 pessoas em torno de 300 famílias, 
todos falantes da língua materna, o dialeto Kaingáng. A população beneficiada no projeto 
deverão ser todas as famílias.

Este projeto está inserido no Programa de Atendimento aos Kaingáng pelo Município 
de Londrina. 

A prefeitura do Município de Londrina atua junto à comunidade Kaingáng desde 1993 
– que, de forma inédita no país, criou o Programa de Atendimento aos Kaingáng, com atu-
ação nas áreas social, de saúde, educação, agricultura e meio ambiente. O problema do 
uso de bebidas alcoólicas e alcoolismo foram considerados um agravo importante à saúde, 
reconhecido inclusive pela comunidade, e, a partir do ano de 1999, teve início este projeto 
para atuação específica com o problema do alcoolismo pelas secretarias municipais, sendo 
que o mesmo teve apoio do projeto Vigisus a partir do ano de 2001.

Objetivo

Reduzir a ocorrência de casos de dependência de bebida alcoólica na comunidade 
Kaingáng do Norte do Paraná e das doenças correlatas, pelas ações de prevenção e de 
intervenção, apoiadas em estudo e pesquisa sobre o problema  com participação da co-
munidade indígena. 

Objetivos específicos

1. Priorizar ações de prevenção, pelo fortalecimento da identidade individual, familiar 
e coletiva do grupo, com atividades ligadas à educação, saúde, práticas desportivas 
e tradicionais. 

2. Proporcionar a revitalização da cultura, pela organização de grupos com diferentes 
práticas culturais como a dança, a pintura, a música, sendo esta uma forma de 
garantir o fortalecimento e a auto-estima individual e coletiva.

3. Possibilitar pelo estudo epidemiológico e antropológico, conhecer a situação de 
consumo de bebidas alcoólicas e compreender a dinâmica do consumo da bebida 
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nos diversos grupos e ocasiões como festas, bailes, jogos de futebol, pescarias, 
grupos familiares, saídas da aldeia e em momentos de liminaridade.

4. Realizar oficinas de prevenção com a participação dos professores indígenas e não 
indígenas por uma metodologia apropriada para que os mesmos possam desen-
volver atividades em sala de aula visando ao enfrentamento do problema do uso 
de bebidas alcoólicas e alcoolismo.

5. Realizar oficinas de capacitação para as equipes de saúde que atuam dentro da 
terra indígena.

6. Consolidar o programa de atendimento ao paciente alcoolista e sua família, por 
meio da organização do atendimento ambulatorial na Unidade de Saúde. 

7. Confecção e produção de material informativo e educativo sobre o alcoolismo e 
outros temas de saúde relacionados, a partir do resultado de material produzido 
pelos indígenas durante as Oficinas tanto na língua materna como na oficial. 

8. Introduzir a discussão sobre outros transtornos mentais, como a depressão e o 
suicídio, sendo necessários validação de instrumentos de diagnóstico e acompan-
hamento dos casos.

Descrição das atividades realizadas no período de 2001 a 2003

Este projeto previu ações de pesquisa, prevenção e intervenção, com envolvimento 
e participação da comunidade com o apoio do Vigisus a partir de 2001. Destacamos que 
este projeto foi premiado recentemente pela Fundação Getúlio Vargas e Fundação Ford por 
meio do programa Gestão Pública e Cidadania.

Inicialmente foi realizada uma pesquisa que possibilitou o diagnóstico epidemiológico 
e antropológico, e permitiu conhecer a situação do consumo de bebidas alcoólicas e a 
dinâmica de como se dá este consumo nos diferentes grupos e situações, além de pos-
sibilitar reconhecer o processo histórico e cultural de mudança da utilização de bebidas 
tradicionais para o de bebidas destiladas.

 Nível primário - as ações de prevenção junto a este grupo tem procurado privilegiar 
atividades ligadas ao fortalecimento da identidade individual, familiar e coletiva do grupo e 
que tenham participação e envolvimento da comunidade. Atividades implantadas foram:

1. Oficinas de prevenção e de capacitação sobre o problema do uso de bebida al-
coólica, com o envolvimento de professores indígenas e agentes indígenas de saúde, 
jovens adolescentes, mulheres e outros representantes da comunidade, assim como 
a formação de grupos de orientação. 

2. Desenvolvimento de práticas desportivas, envolvendo jovens, por meio da criação 
de uma escolinha de futebol, ligada à escola local, com instrutores indígenas. Esta 
escolinha tem como função além do incentivo à prática desportiva, orientar os 
jovens sobre o problema da bebida alcoólica e outras drogas. Por intermédio desta 
prática, já foram realizados vários campeonatos envolvendo estes jovens e isto tem 
sido muito significativo para o grupo bem como para a população regional.

3. Revitalização e fortalecimento da cultura, pela criação de grupos de danças tradi-
cionais e da retomada de festas como a Festa do Emi e Pesca do Pari, importantes 
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rituais no fortalecimento da identidade cultural, pois reafirma a tradição tanto dentro 
da própria sociedade como para a sociedade ocidental.

4. A realização de atividades com as crianças da escola e a introdução deste tema no 
currículo transversal. Os professores têm discutido o problema das bebidas alcoóli-
cas, por meio de desenhos e redações, partindo da perspectiva da criança sobre o 
assunto. Este material deverá ser utilizado na construção de materiais educativos, 
como cartilhas para serem trabalhados em sala de aula. A Confecção de cartilhas e 
livros sobre o tema foram elaborados a partir das narrativas e desenhos realizados 
pelos indígenas durante as  oficinas.

Em segundo plano, foram desenvolvidas ações de intervenção para atuar sobre o 
problema objetivando reduzir os danos causados pelo uso abusivo de bebidas alcoólicas:

1. Foi garantido por meio da organização e estruturação um atendimento ambulato-
rial na Unidade Básica de Saúde dentro da aldeia, ao paciente que faz o uso de 
álcool e para a sua família. Neste sentido, foi necessária a capacitação adequada 
da equipe de saúde que presta assistência dentro da aldeia.

2. Construção de um protocolo específico de acompanhamento de paciente com 
problemas de uso de álcool.

3. Foi estabelecido e garantido tratamento de suporte para o paciente com acompan-
hamento e seguimento ambulatorial realizado pelo médico. Neste caso, os medi-
camentos recomendados são os antidepressivos e ansiolíticos que visam melhorar 
o estado geral do paciente durante o período de abstinência.

4. Realização de exames laboratoriais como Gama GT e VCM, que, em pessoas que 
fazem uso de bebidas alcoólicas, poderão apresentar valores alterados, podendo 
servir de parâmetro de seguimento do paciente.

5. Acompanhamento dos casos em tratamento ambulatorial, por uma profissional da 
área da psicologia que presta atendimento dentro da aldeia.

6. Acompanhamento de crianças que foram diagnosticadas como portadoras 
da Síndrome Alcoólica Fetal, com indicação de exames neurológicos e de 
medicamentos.

7. Elaboração de um instrumento para mapear “famílias em situação de risco” com 
problemas de uso de álcool, que pode ser aplicado em vários grupos indígenas, 
considerando as distintas especificidades.

8. Elaboração de ficha para detectar “alterações do nível de consciência”, para orientar 
o médico generalista das equipes de saúde, no diagnóstico e acompanhamento 
das doenças ligadas a transtornos mentais, sendo supervisionado por um médico 
psiquiatra.

9. Elaboração de um documento denominado “Diretrizes para Abordagem sobre o 
Uso de Bebidas Alcoólicas e Alcoolismo em populações indígenas”, que contém 
informações e orientações para a implementação de programas de prevenção e de 
intervenção sobre o uso de álcool. 

Todas as ações são realizadas com a participação dos Kaingáng e segue pelo respeito 
às especificidades culturais deste grupo. Este projeto tem sido referência em todo país e 
pode ser estendido para outros grupos indígenas.
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Participação da comunidade

Existe participação ativa do Conselho Local de Saúde, onde são discutidas as ações a 
serem realizadas. Além disso, há envolvimento direto de pessoas da comunidade nas ofici-
nas de prevenção, na organização e monitoria da escolinha de futebol, na organização dos 
grupos de dança e de música, na orientação dos trabalhos com mulheres e adolescentes. 

Outro canal importante de integração com a comunidade é o Agente Indígena de 
Saúde, que participa efetivamente das oficinas e tem atuado junto às famílias, tanto na 
orientação para a prevenção, quanto acompanhando e dando suporte para os casos em 
tratamento.

A participação do setor da educação pelos professores que vêm trabalhando com as 
crianças sobre o uso de álcool e doenças correlatas têm sido fundamental na prevenção.

Outro processo importante a ser desenvolvido é a consolidação do projeto junto à 
escola dentro da aldeia. Pretende-se incluir este tema e outros relacionados no currículo 
transversal, por meio de discussão com os professores e construção de uma proposta ped-
agógica para abordagem em sala de aula.

Resultados obtidos

O programa conta com um responsável por acompanhar e avaliar as ações que temos 
desenvolvido desde o início do projeto. 

Segundo a experiência internacional, reduzir danos em projetos desta natureza 
demonstra resultados num período de 5 a 10 anos. No entanto, algumas ações realizadas 
já são possíveis de serem observadas como contribuições que facilitariam a obtenção de 
resultados esperados:

1. A produção da cartilha “Gojfa-to-vême” realizada a partir de textos elaborados pelos 
Kaingáng contextualiza a história da introdução do  álcool nas aldeias, o uso abusivo, 
as conseqüências individuais e sociais do consumo. Este material foi distribuído para 
a população o que produziu uma reflexão, permitindo recolocar a compreensão do 
problema  do ponto de vista “moral” para um problema de saúde.

2. A produção do livro “Kaingáng e Guarani: Narrativas sobre o Uso de Bebidas Al-
coólicas e Doenças Sexualmente Transmissíveis”. Este livro foi resultado da produção 
de uma seqüência de atividades realizadas em oficinas de prevenção com a par-
ticipação de representantes de seis terras indígenas da região do Norte do Paraná, 
cuja metodologia da oficina propiciou que os próprios participantes narrassem 
suas histórias ou que as representassem em forma de desenhos.Este livro também 
causou um impacto positivo na população indígena. Ambos os livros acima citados 
já estão sendo trabalhados em sala de aula pelos professores na escola local.

3. A criação da escolinha de futebol para os adolescentes, que atende em torno de 
60 jovens ligados à escola local, com três instrutores indígenas, tem a função de 
abordar o tema com os jovens e de propiciar a ocupação do tempo ocioso em lazer. 
O enfoque principal da escolinha é o de sensibilizar e prevenir os jovens kaingáng 
para que os mesmos não se iniciem no uso de bebidas alcoólicas e outras drogas. 
Neste caso propomos que este grupo seja acompanhado por um período longo, 
para que possamos avaliar o impacto deste programa nas suas vidas, no que se 
refere à evitabilidade do consumo de bebidas alcoólicas.
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4. O envolvimento de diversos atores sociais da comunidade com o trabalho do 
alcoolismo, como os professores, os agentes indígenas de saúde, representantes e 
lideranças, etc. que os situa num papel ativo nas ações de intervenção.

5. O desenvolvimento da pesquisa permitiu a obtenção de dados epidemiológicos 
sobre a situação do uso de bebidas e alcoolismo na comunidade e um estudo 
antropológico sobre o problema entre os Kaingáng, o que permitiu direcionar 
melhor as estratégias de prevenção e intervenção.

6. A realização de diversas oficinas de capacitação e de prevenção sobre o uso de 
bebidas alcoólicas e doenças correlatas com a participação de diversos seguimentos 
da comunidade possibilitou um melhor entendimento sobre o problema e a partir 
daí foi possível implementar ações com a participação dos mesmos.

7. A estruturação de atendimento ambulatorial na aldeia, com equipe de saúde ca-
pacitada, construção de um protocolo de atendimento, medicamentos e exames 
garantidos, com acompanhamento regular do paciente e da família.

8. O estabelecimento de discussões para elaboração de indicadores e instrumento de 
avaliação qualitativa das atividades do projeto.

Proposta de atividades a serem financiadas pelo Vigisus II

Diante da necessidade e da importância deste trabalho junto à população Kaingáng e 
da garantia de recursos para dar continuidade às ações, elegemos algumas atividades que 
estão previstas para a segunda fase do projeto:

1. Realizar as oficinas de prevenção sobre diferentes temas ligados ao problema do 
uso de bebidas, com a participação de jovens adolescentes, mulheres, professores 
indígenas, equipes de saúde, etc.

2. Realizar atividades com as mulheres partindo da perspectiva da prevenção sobre 
o uso de bebidas alcoólicas dentro da aldeia.

3. Criação e fortalecimento de grupos que possam colaborar  na  prevenção e na 
redução do consumo de bebidas.

4. Realizar oficinas de sensibilização sobre este tema em outras aldeias indígenas do 
Paraná, estendendo para alguns grupos da etnia Guarani.

5. Desenvolver instrumentos clínicos, ampliar o elenco de exames laboratoriais e 
medicamentos para acompanhamento dos pacientes alcoólicos e outros transtornos 
mentais.

6. Incrementar as atividades da Escolinha de Futebol, pela organização de torneios, 
encontros, etc.

7. Produção de material didático e informativo para ser utilizado na escola e nas 
oficinas de prevenção:

a)  produção de livro didático para professores indígenas sobre o tema dependência 
química e formas de prevenção;

b) estruturar atendimento aos outros transtornos mentais – tanto formas de 
diagnóstico, condução e manejo das mesmas em áreas indígenas;

c)  desenvolver instrumentos específicos para avaliação deste projeto.
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3. Projeto de Pesquisa e Intervenção para a Redução de Danos e do Consumo de 
Bebidas Alcoólicas e Fortalecimento da Medicina Tradicional Mbyá-Guarani  no 
Rio Grande do Sul 

Em 1999, a Procuradoria da República do Rio Grande do Sul, exigiu da Funasa uma 
intervenção imediata sobre o problema do alcoolismo entre os povos indígenas, devido 
ao incremento das violências: estupros, homicídios, conflitos intra e extracomunitários. 
Desde então, iniciou-se o desenvolvimento de atividades de pesquisa e intervenção junto 
aos Mbyá-Guarani visando à redução dos danos e do consumo de bebidas alcoólicas 
nas comunidades indígenas. Tal experiência, orientada pela perspectiva da antropologia 
médica, privilegiou  uma abordagem intracultural para a intervenção sobre o problema. Os 
atores fundamentais que contribuíram para a compreensão das especificidades culturais 
do problema e para a formulação das estratégias de intervenção foram os especialistas de 
cura tradicionais: Karaí e Cunha-karaí (lideranças espirituais e especialistas de cura) e os 
Xondaro Marãgatu (guardiões do espírito e das boas palavras, conselheiros).

A contribuição essencial do enfoque adotado permitiu caracterizar os elementos 
fundamentais que explicam o problema, entre eles: O impacto do uso abusivo de bebidas 
alcoólicas sobre a pessoa Mbyá-Guarani considerando que a mesma possui duas almas: uma 
de natureza divina, proveniente dos deuses (nhe’ë) e a outra de natureza telúrica (mbogüa). 
O uso de bebidas alcoólicas faz com que o espírito divino se afaste da pessoa, deixando-a 
vulnerável às doenças e acidentes relacionados a este consumo, pois compromete a sua 
ligação com Deus (Ñanderu), fonte de boa saúde e de alegria.

Outro aspeto essencial refere-se às atribuições dos karaí que aconselham, por meio 
das “belas palavras”, (as palavras divinas), as comunidades a reduzirem o consumo de 
bebidas alcoólicas e manterem o seu modo de ser tradicional por meio da realização dos 
rituais na Opy (casa de reza). No entendimento Mbyá, tais palavras são terapêuticas pois, 
ao emocionarem as pessoas, podem curar os bebedores problemas (cau).

A sociedade Mbyá-Guarani, pertence ao tronco lingüístico Tupi, Família Tupi-Guarani 
e Dialeto Mbyá. No estado do Rio Grande do Sul, os Mbyá-Guarani vem ocupando 23 
áreas, entre acampamentos temporários e aldeias permanentes. Contam com uma popu-
lação de aproximadamente mil indivíduos (Funasa, 2000), organizados em 183 famílias 
(Garlet & Assis, 1998).

O universo de trabalho deste projeto prioriza as comunidades Mbyá-Guarani que 
possuem problemas com o uso de bebidas alcoólicas e que foram identificadas durante a 
realização do Diagnóstico Antropológico Participativo sobre a Manifestação do Alcoolismo 
entre os Povos Indígenas do Rio Grande do Sul: subprojeto Mbyá-Guarani. 

Por meio da realização do Diagnóstico Antropológico foram estabelecidas categorias 
para dimensionar o problema classificando as comunidades em: 1) Com problemas; 2) 
Com alto consumo de bebidas alcoólicas, mas que a comunidade nega esta situação; 3) 
Em situação de risco, pelos problemas; e 4) Sem problema.

Tais projetos foram viabilizados pela Coordenação Regional da Funasa-RS, contando 
com a assessoria de uma antropóloga do quadro do Centro de Intervenção e Pesquisa em 
Saúde Indígena (Cipsi).
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Atividades realizadas

A estratégia de intervenção foi centrada no papel dos Karaí, devido à interpretação 
cultural de que o álcool tem um efeito desagregador sobre a pessoa Mbyá, produzindo 
alterações no seu comportamento que comprometem a sua relação espiritual com os 
deuses e também com os seus familiares. A pessoa é sujeito de uma intervenção ritual e 
de aconselhamento sobre os problemas que os levaram a depender do álcool, visando ao 
restabelecimento de sua ligação com o Nhe’ë.

Para definir a ação coletiva foram realizados encontros anuais dos karaí e das lider-
anças indígenas, para dimensionar a incidência do uso de bebidas alcoólicas. As pessoas 
consideradas “bebedores problemas” foram convidadas a participar destes encontros e de 
rituais religiosos e de cura na Opy, sendo acompanhados periodicamente para aconselha-
mento.

Foram realizados os seguintes eventos:

1. I Seminário sobre Alcoolismo entre os Povos Indígenas no Rio Grande do Sul, 
Funasa, 2000.

2. Diagnóstico Antropológico Participativo sobre a Manifestação do Alcoolismo entre 
os Povos Indígenas no Rio grande do Sul: subprojeto Mbyá-Guarani, 2000-2001.

3. I, II e III Reunião Geral dos Karaí, Caciques e Lideranças Mbyá-Guarani sobre 
o Uso Abusivo de Bebidas Alcoólicas e Alcoolismo – RS, 2000, 2001 e 2003, 
respectivamente.

4. Primeira e segunda etapas do Percurso Terapêutico dos Xondaro Marãgatu, ações 
de aconselhamento, 2002 e 2003, respectivamente.

Resultados obtidos

Durante o primeiro ano de experiência, foram obtidos os seguintes resultados:

1. Na comunidade com maiores problemas devido ao consumo de álcool, houve uma 
redução de consumo dos bebedores problemas e conseqüentemente dos eventos 
de violência.

2. A comunidade iniciou um processo de revalorização da medicina tradicional in-
dígena, mediante sus líderes espirituais e a reabilitação das casas de reza.

Durante o segundo ano, foi constituído uma equipe itinerante de especialistas de cura, 
os xondaro marãgatu, que reforçam o trabalho de aconselhamento dos karaí. Esta equipe 
mostrou-se altamente eficiente no acompanhamento dos bebedores problemas e na real-
ização de reuniões comunitárias para prevenir o consumo excessivo de álcool.

Em virtude das características e ao funcionamento da rede de atenção à saúde, espe-
cialmente na atenção à saúde mental centrada em hospitais psiquiátricos, sem intervenções 
adequadas culturalmente, foi discutida no Centro de Monitoramento a necessidade de 
procurar outra alternativa para compreender e intervir no problema, dando continuidade 
às ações já em andamento. Neste sentido, propomos um projeto de intervenção com os 
seguintes objetivos:
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Gerais

1. Monitorar, a partir da perspectiva antropológica, as ações a serem desenvolvidas 
pelos especialistas de cura tradicionais Mbyá-Guarani: as Reuniões dos Karaí 
(lideranças espirituais), os Percursos Terapêuticos dos Xondaro Marãgatu e demais 
atividades do sistema médico tradicional.

2. Aprofundar a investigação sobre os aspectos sociais, culturais e cosmológicos 
relacionados ao fenômeno do uso de bebidas alcoólicas junto aos karaí e nas co-
munidades Mbyá-Guarani com maior incidência do consumo de álcool.

Específicos

1. Assessorar a Funasa-RS na implantação das atividades propostas pelos Mbyá-
Guarani e demais atividades ligadas à prevenção e intervenção ao uso de bebidas 
alcóolicas neste grupo étnico.

2. Monitorar o trabalho que será desenvolvido pelos xondaro marãgatu em suas visitas 
às comunidades Mbyá-Guarani.

3. Avaliar a repercussão do trabalho dos xondaro marãgatu nas comunidades visitadas.

4. Articular as lideranças Mbyá-Guarani para a realização das reuniões gerais dos 
karaí, caciques e representantes Mbyá-Guarani sobre o uso abusivo de bebidas 
alcóolicas e alcoolismo.

5. Registrar as atividades desenvolvidas pelos Mbyá-Guarani (registro audiovisual).

6. Acompanhar o itinerário terapêutico de “bebedores problemas” (estudo de caso).

7. Aprofundar os estudos sobre a forma e o estilo de beber Mbyá-Guarani, bem como, 
as representações sociais que giram em torno desta prática, nas comunidades in-
dígenas que possuem problemas com o uso de bebidas alcoólicas.

Proposta de atividades a serem financiadas pelo Vigisus II

1. Assessorar e monitorar a Fundação Nacional de Saúde (Funasa/RS), no desenvolvi-
mento de atividades que visem à redução dos danos e do consumo de bebidas 
alcoólicas entre os grupos étnicos Mbyá-Guarani e Kaingang no RS:

a)  continuidade das reuniões gerais dos Karaí, Caciques e Representantes Mbyá-
Guarani sobre o uso abusivo de bebidas alcoólicas e alcoolismo – RS;

b) continuidade do Percurso Terapêutico dos Xondaro Marãgatu onde serão percorridas 
as comunidades com uso abusivo de bebidas alcoólicas – TI Canta Galo, Viamão; 
TI de Inhacapetun, São Miguel das Missões; TI de Salto do Jacuí, Salto do Jacuí, 
Ac. do Espraiado, Maquiné, TI da Coxilha da Cruz, Barra do Ribeiro;

c)  curso de capacitação para as equipes multidisciplinares de saúde que aborde o 
alcoolismo tanto do ponto de vista biomédico quanto aos aspectos específicos 
relacionados ao fenômeno do uso abusivo de bebidas alcoólicas entre os Mbyá-
Guarani;

d) curso de capacitação para os Agentes Indígenas de Saúde sobre a “Doença 
Alcoolismo”;

e)  monitorar o impacto causado pela implantação destas ações nas comunidades 
Mbyá-Guarani onde é prevalente o consumo abusivo de bebidas alcoólicas. 
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2. Realização de grupos focais nas aldeias Mbyá-Guarani onde está sendo realizada 
a pesquisa-ação antropológica em profundidade – TI da Lomba do Pinheiro, TI do 
Canta Galo e TI da Coxilha da Cruz, com o objetivo de manter a discussão comu-
nitária referente ao impacto nocivo do uso de bebidas alcoólicas sobre o sistema 
cultural Mbyá-Guarani e sobre a pessoa Mbyá-Guarani, buscando estabelecer 
uma rotina de discussões sobre o tema em tais aldeias, valorizar o sistema médico 
tradicional com vistas à redução do consumo de álcool e acompanhamento de 
casos específicos relacionados a pacientes alcoolistas e também referentes a casos 
de transtornos mentais.

4. Projeto “Mokõi Gwyra” de ações de prevenção ao suicídio entre os jovens Kaiowá-
Guarani do Dsei Mato Grosso do Sul.

A população Guarani no Mato Grosso do Sul atualmente é de 26.836 pessoas, divididas 
entre as etnias Kaiowá e Nhandeva. A maior parte pertence a etnia Kaiowá; sendo que das 
26 aldeias existentes, em apenas sete delas ( Porto Lindo, Cerrito, Pirajuí, Potrero Guasu, 
Arroio Cora, Sete Cerros e Paraguassu) existe uma  predomínio Nhandeva. Especialmente 
relevante é a presença de pequenos grupos, fora das aldeias reconhecidas apegados ao 
antigo território e modo de ocupação. São grupos resistentes que continuam compelidos 
pela força, como no passado, a deixarem o seu território. Dentro do total da população 
geral, cerca de 90% somam o povo Kaiowá e 10% os Guarani Nhandeva. 

O índice de suicídio ocorrido entre os Kaiowá de 1986 e 2003, foi de 452 suicídios, 
a maioria de jovens entre 13 e 25 anos. O suicídio Kaiowá tem repercutido em todo o 
Brasil e tem se constituído como um dos maiores problemas para os quais ainda não foram 
encontrados mecanismos eficazes para intervenção.

Objetivo

Desenvolver um programa de prevenção aos eventos de suicídio no Dsei Mato Grosso 
do Sul em virtude da alta incidência do suicídio nas etnias Kaiowá Guarani que habitam 
num mesmo território. 

Atividades realizadas

Em virtude das especificidades socioculturais que o fenômeno do suicídio assume entre 
os Kaiowá-Guarani estamos desenvolvendo um trabalho que prioriza a abordagem intracul-
tural. Uma das estratégias adotadas foi o trabalho com os Nhanderu (lideranças religiosas e 
especialistas de cura), procurando-se compreender como os mesmos identificam os sinais ou 
sintomas, culturalmente construídos, que as pessoas em risco de suicídio apresentam. 

O Nhanderu é o detentor do discurso ético, o revelador de cânticos, o provocador 
das danças sagradas, o conselheiro e aquele que exerce os misteres da medicina. É ainda 
e principalmente o reprodutor da palavra, da língua (Nhe’e), bela, sagrada, (porã, maran-
gatu), que é mais que um atributo da alma, é a própria alma, (o ayvu). Nos mitos da cultura, 
certos pássaros circulam entre os domínios de dois mundos, um natural e outro divino; 
dois pássaros (mokõi gwyra), pousados nos ombros das crianças, garantem o nascimento 
e manutenção da integridade do ayvu, a alma-palavra. É preciso cuidar para que não se 
espantem, provocando doenças, vícios e suicídio. Neste período foram realizadas diversas 
reuniões com os pajés.

Foram realizadas reuniões com lideranças espirituais (Nhanderu e Yvyraija) e com 
caciques, determinando-se a realização de encontros de Nhanderu e Yvyraija. Em 2001, foi 
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realizado um primeiro Encontro, preocupados com a onda de suicídios. Sugeriram na ocasião, 
a realização de um ciclo de três encontros, nas aldeias onde o problema fosse maior. 

O segundo Encontro, ocorrido em 2002, com apoio solicitado à Funasa, foi bastante 
expressivo. Destes conclaves constam a grande dança sagrada, jeroky guasu, uma cerimônia 
parlamentar diurna, mongueta guasu, e “consultas”, em que os especialistas confortam e 
curam. Foi solicitado apoiar a construção e manutenção de uma dezena de Ogapysy (casas 
de reza) para atividades religiosas e de cura. De outra parte estão sendo estudadas variáveis 
sociais como a organização social e familiar, posse da terra, trabalho, etc.

O projeto deverá ter continuidade até que sejam identificadas as principais variáveis 
de causalidade do problema e a definição de uma estratégia de intervenção que permita a 
formulação de um programa de prevenção e intervenção visando mudar este quadro.

Proposta de atividades a serem financiadas pelo Vigisus II

1. Continuação das entrevistas aos Pajés, para aprofundar a compreensão cultural 
sobre o suicídio.  Identificação das redes familiares com alta incidência de suicídio 
e tentativas de suicídio.

2. Reuniões de jovens para compreender a interpretação social do problema.

3. Reuniões com lideranças para definir as aldeias para construir as casas de reza e 
organizar os trabalhos.

4. Continuação dos registros de suicídio com aplicação da ficha descritiva da situação 
imediata ao evento de óbito e aplicação de autopsia verbal.

5. Continuação das reuniões com diretivos do Dsei e com as equipes multidisciplinares 
de saúde;

6.  Reunião de expertos para discutir o problema do suicídio.

5. Projeto de Intervenção sobre alcoolismo e suicídio entre a população indígena 
Macuxi, Wapixana, Taurepang, Wai Wai, e Ingaricó do estado de Roraima 

A população indígena pertencente ao Dsei Leste de Roraima é constituída pelos grupos 
Macuxi(17.893 hab.), Wapixana(4.822 hab.), Taurepang (344 hab.) e Ingaricó (785 hab.), 
havendo contingentes menores  de pessoas da etnia Patamona, Katuena, Maku, Xereu 
e Mwayana inseridas em comunidades onde predominam outras etnias (exceto no caso 
Patamona). No extremo sul do estado estão os Wai-Wai (503 hab.), somando um total de 
24.377 índios. O agrupamento  social básico é a maloca, designação de aldeia que tem um 
numero de habitantes variando entre 30 e 500 pessoas, acomodadas em casas pequenas 
com parede de adobe ou taipa, cobertura de palha  de buriti e piso de chão batido.

O trabalho sobre o uso abusivo de bebidas alcoólicas e eventos de suicídio teve 
início nas etnias Macuxi e Wapixana, onde foram incluídas pessoas das etnias Taurepang, 
Wai-Wai e Ingaricó . Num total de 251 pessoas (167 homens e 84 mulheres) 86% foram 
Cage +, que representam 216 pessoas (152 homens e 64 mulheres) com dependência do 
álcool. Nas etnias Macuxi e Wapixana foram registrados 33 suicídios desde 1995, 94% 
deles foram por enforcamento.

O atendimento e tratamento prestados à comunidade indígena já está incluído no pro-
grama de prevenção e redução de danos em alcoolismo e saúde mental do Dsei. A proposta 
deste projeto foi iniciado por profissionais do Conselho Indígena de Roraima em convênio 
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com Funasa. O desenvolvimento das diversas ações  buscam diagnosticar e intervir sobre 
a situação do alcoolismo e suicídio neste Dsei.

Objetivo

Ampliar e intensificar as atividades específicas de intervenção e prevenção sobre o 
suicídio e alcoolismo entre a população indígena do Dsei Leste de Roraima, visando à 
redução deste problema entre esta população.

Atividades realizadas

-  Pesquisa epidemiológica com a utilização do instrumento Cage, adaptado frente 
à especificidade cultural do grupo. 

-  Articulação intersetorial trabalhando com a Organização das Mulheres Indígenas 
de Roraima (Omir), Organização dos Professores Indígenas de Roraima (Opir), junto 
a mulheres, jovens e crianças.

-  Apoio à campanha do Conselho Indígena de Roraima (CIR) e da Omir: “Não à 
violência e sim à comunidade”;

-  Reunião com as mulheres para discutir sobre violência e sobre o uso abusivo de 
álcool.

Proposta de atividades a serem financiadas pelo Vigisus II

Diante da necessidade da continuidade das ações já iniciadas, este projeto propõe a 
realização das seguintes atividades:

1. Inquérito antropológico para conhecer os fatores socioculturais e históricos rela-
cionados a bebida alcoólica.

2. Continuidade do diagnóstico epidemiológico, pela aplicação do questionário Cage 
adaptado, a toda população a partir de 10 anos de idade, para avaliar a prevalência 
do risco de dependência.

3. Vigilância epidemiológica e investigação dos casos de suicídio e violência.

4. Palestras nas comunidades  sobre a prevenção do alcoolismo, violência e suicídio.

5. Distribuição da cartilha sobre alcoolismo, elaborada pelo Projeto (convênio CIR-
Funasa), a todas as comunidades, lideranças, professores e Agentes Indígenas de 
Saúde (AIS).

6. Capacitação e orientação dos AIS na abordagem e prevenção do alcoolismo e 
violência e acompanhamento de pacientes portadores de transtornos mentais.

7. Remoção para Casa de Saúde do Índio (Casai) dos pacientes portadores de trans-
tornos mentais e dependentes de álcool que necessitam de avaliação clínica.

8. Remoção, para tratamento com pajés, de pacientes apresentando transtornos de 
saúde mental e distúrbio de comportamento que queiram se tratar segundo a me-
dicina tradicional. Para isso o Projeto incentiva e apóia realizando encontros de 
medicina tradicional e distribuindo a cartilha de medicina tradicional elaborada 
pelas populações indígenas locais.

9. Projeto para prevenção da violência contra a mulher visando ao estabelecimento 
de uma rede de apoio e solidariedade entre as mulheres das comunidades. 
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Atualmente o projeto está em discussão com a Omir. Estando prevista uma oficina 
sobre a violência contra a mulher, visando à prevenção, estratégias de intervenção 
e elaboração de uma cartilha sobre a violência contra a mulher indígena.

6. Projeto sobre o uso de bebidas alcoólicas e alcoolismo entre a população indígena 
Tremembé, Jenipapo-Kanindé, Pitaguary e Tapeba do estado do Ceará

A população Indígena do estado do Ceará que está sob a responsabilidade do Dsei/CE 
soma um total de quatro povos indígenas das etnias: Tremembé localizado nos municípios 
de Itarema e Acaraú; Jenipapo-Kanindé, no município de Aquiraz; Pitaguary, nos municípios 
de Maracanaú e Pacatuba e Tapeba no município de Aquiraz, que somam uma população 
de 8.204 pessoas cadastradas no Sistema de Informação da Atenção a Saúde Indígena (Siasi) 
(a população cadastrada no Siasi até abril/2003), nucleadas em 1.888 famílias e distribuídas 
em 47 aldeias.

Fatos marcantes da história de contato desses povos levaram a alguns prejuízos à 
saúde. A ocupação do Nordeste, região em que está inserido o estado do Ceará, para alguns 
historiadores teria ocorrido seguindo duas grandes rotas: a do sertão de dentro – dominada 
pelos baianos, responsáveis pela ocupação do Piauí e do sul do Ceará partindo do rio São 
Francisco; a do sertão de fora dominada pelos pernambucanos. Para outros historiadores, 
a ocupação se deu do interior para o litoral.

É importante, no entanto, salientar que a ocupação no Ceará foi uma das mais demo-
radas da história. Os povos colonizadores europeus se reproduziram no Ceará utilizando- se 
da criação de fazendas de gado, implantadas como verdadeiros quartéis militares. Cada 
fazenda se estruturava para garantir o suprimento necessário no combate aos indígenas. 

A história dos povos indígenas deste estado não foi diferente do restante da população 
indígena em todo o país, destacando que como habitavam a região do nordeste brasileiro, 
o contato se estabeleceu no início da colonização do Brasil, acarretando com isto prejuízos 
intensos ao longo da historia. O uso intenso de bebidas alcoólicas entre este grupos tem 
raízes desde o período da colonização até os dias atuais.

Objetivo

Estabelecer atividades específicas no sentido da redução do uso abusivo de bebidas 
alcoólicas entre a população indígena do Dsei do Ceará.

Atividades realizadas

Foram realizadas as seguintes atividades: 

1. Reuniões com lideranças espirituais e comunitárias e treinamento para membros 
das equipes multidisciplinares de saúde, em especial dos agentes indígenas de 
saúde.

-   relatos e queixas de indivíduos nas aldeias apontaram para que se iniciasse 
algumas ações de enfrentamento sobre o uso indevido de bebidas alcoólicas 
entre os povos indígenas no Ceará. Desta maneira, iniciou- se, no ano de 2000, 
uma discussão à respeito dessa problemática;

-   reuniões com lideranças indígenas, profissionais das equipes multidisciplinares de 
saúde, representantes de universidades, representantes de instituições que atuam 
na intervenção e recuperação de usuários de drogas, ONG Missão Tremembé 
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(Amit), representante do Ministério Público e pesquisadores para a discussão  
sobre respeito do uso indevido de bebidas alcoólicas entre os povos indígenas 
no Ceará;

-   realização de reuniões no período de 25 a 28/3/2001 a “discussão sobre Amit com 
representante do Ministério Público e pesquisadores para uma ampla discussão 
a respeito do uso indevido de bebidas alcoólicas entre os povos indígenas no 
Ceará;

-   realização de reuniões para a “Discussão sobre alcoolismo entre Povos Indígenas 
do Estado do Ceará” na qual a participação de lideranças indígenas  contribuiu 
para que se colhesse  percepções a respeito do problema em questão; 

-   realização de “Oficina de Capacitação para Abordagem do Alcoolismo entre 
Populações Indígenas para Equipes Multidisciplinares de Saúde”, durante a qual 
foram capacitadas as equipes multidisciplinares de saúde em instrumento de 
triagem de casos de alcoolismo (Cage), bem como  obteve- se destas equipes 
informações sobre situações vivenciadas pelos profissionais nas aldeias 
decorrentes do consumo abusivo de álcool; 

-   realização de inquérito epidemiológico sobre o uso de bebidas alcoólicas entre 
as famílias indígenas Tapeba, Pitaguary, Tremembé e Jenipapo-Kanindé. Utilizou- 
se como técnica de investigação a aplicação de questionário preenchido pessoa 
a pessoa em cada uma das 1.572 famílias investigadas. Seguido ao questionário 
familiar, aquela família onde fosse afirmado existir o uso de bebida alcoólica, o 
usuário respondia aos questionários Cage e Saadd. A aplicação do questionário 
foi realizada por meio de visita domiciliar pelos profissionais de saúde das 
equipes multidisciplinares de saúde indígena, com a parceria e colaboração 
de lideranças tradicionais de cada localidade investigada.Vale ressaltar que as 
equipes multidisciplinares de saúde indígena foram capacitadas para aplicação 
do questionário. O universo investigado considerou uma amostra de 1.888 
famílias, das quais 1.572 (83,26%) foram investigadas. O questionário foi 
aplicado durante os meses de setembro/2002  a abril/ 2003.

Proposta de atividades a serem financiadas pelo Vigisus

Este projeto contou com apoio do Vigisus e necessita continuar recebendo este apoio 
para dar continuidade às suas atividades.

Para a continuidade deste projeto inicialmente o Dsei Ceará tem como estratégia a 
priorização do enfrentamento do problema entre as famílias indígenas da etnia Jenipapo-
Kanindé, pelo elevado índice de famílias com consumidores de bebida alcoólica (75% ). 
Além dessas atividades pretende-se realizar:

1. Inquérito antropológico.

2. Oficinas de capacitações e Prevenção para as equipes de saúde e para 
professores.

3. Oficinas com representantes indígenas das diversas etnias.
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7. Projeto de pesquisa e intervenção sobre os eventos de suicídio entre a população 
Ye’kuana  do estado de Roraima

O grupo indígena Ye’kuana, também conhecido na literatura brasileira como Maion-
gong é um povo de língua Caribe, com uma população no Brasil em torno de 350 pessoas, 
divididas em três comunidades às margens do rio Auaris e Uraricoera, a noroeste do estado 
de Roraima, na fronteira com a Venezuela. 

A maioria desta etnia vive em território venezuelano, onde sua população alcança a 
4.800 pessoas.  Segundo os pesquisadores da área os Ye’kuana teriam se fixados em ter-
ras brasileiras há mais de um século.  A dinâmica das fronteiras nacionais proporciona a 
convivência deste grupo com outra etnia, os Sanuma  (Ianômami), tanto no lado do Brasil 
quanto no lado da Venezuela. Segundo os “velhos” de Auaris, os Ye’kuana freqüentavam a 
região muito antes de decidirem construir suas casas e se fixarem na região: era uma zona 
de caça e de passagem para chegarem até o rio Uraricoera, suas ilhas, e depois o rio Branco, 
e assim chegar à capital de Roraima. O mapa mitológico Ye’kuana, publicado nos anos 70 
por De Civrieux, atesta que lugares como a Ilha de Maracá (Rio Uraricoera) compõem  os 
marcos topográficos da mitologia deste povo.

No Brasil, seu território foi demarcado nos anos 90, como terra indígena Ianômami , e 
inclui as três comunidades Ye’kuana. A região de Auaris é uma área de difícil acesso, devido 
às correntezas e quedas d’água, com uma distância de cerca de 450 km da capital de Ror-
aima, o que equivale há  mais de duas horas de vôo monomotor. Os Ye’kuana, assim como 
os Sanuma, seus vizinhos em Auaris, tiveram como primeira assistência à saúde o trabalho 
de missionários da Missão Evangélica da Amazônia (Meva), ali presentes desde a década de 
1960. Na década de 1980 uma base militar também foi construída como parte do Projeto 
Calha Norte. Nenhuma ONG e nem mesmo a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) ou 
Funai, tinham conseguido manter uma presença permanente naquela região antes dos anos 
1990, quando estas instituições se estabeleceram no local com uma presença regular.

A questão do suicídio entre este grupo surgiu em 1996 com o registro de um caso, 
sendo que a partir do ano de 2002 até 2003 percebe-se um aumento significativo do fenô-
meno entre a população Ye’kuana deste estado.

Objetivo

Este projeto se propõe a acompanhar o quadro dos problemas de suicídio que acon-
teceram recentemente junto à população Ye’kuana em Auaris no estado de Roraima e na 
perspectiva da prevenção a futuros eventos de suicídio.

Este projeto busca apontar alguns aspectos importantes dentro do contexto, espe-
cialmente na diferença do tratamento dado a esta questão entre os Ye’kuana e entre os 
agentes externos, especialmente àqueles que procuram analisar os dados do ponto de vista 
do contato, enfatizando os fatores externos como indicadores dos conflitos ou desarranjos 
culturais. Reduzindo a questão a uma situação de anomalia, como conseqüência das no-
vas pressões externas, como, por exemplo, a atração dos jovens pelos centros urbanos; o 
consumo de bebidas alcoólicas não tradicionais; a alteração de padrões de consumo dos 
bens industriais, entre outros.

O projeto deverá ser executado junto ao Dsei Leste de Roraima, tendo como parceiros 
a Universidade Federal de Roraima, Centro de Intervenção e Pesquisa em Saúde Indígena, 
Centro de Monitoramento e outras organizações.
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Atividades realizadas

O contato inicial do pesquisador com este grupo foi estabelecido  por um projeto 
de resgate cultural  com o apoio do Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas (PDPI), 
programa este ligado ao Ministério do Meio Ambiente. 

Em relação ao suicídio foram realizadas diversas reuniões com lideranças comunitárias 
deste grupo  que permitiu uma melhor compreensão do problema. Neste sentido para dar 
inicio a uma ação efetiva junto a este grupo propomos:

Proposta de atividades a serem financiadas pelo Vigisus II

a) estabelecer um cronograma de reuniões junto a população Ye’kuana em Auaris;

b) diagnóstico epidemiológico da situação de suicídio encontrada junto a 
população;

c) entrevistar pessoas mais velhas que possam informar sobre o suicídio;

d) levantamento de diferentes tratamentos e respostas  dadas pelo grupo  frente ao 
problema;

e) contextualizar as relações sociais com outras aldeias Ye’kuana envolvidas em 
acusações xamanísticas;

f)  contextualizar as novas relações estáveis em Auaris (soldados Ye’kuana, trabalha-
dores na saúde e na educação);

g) discussão e subsídio para os profissionais da área de saúde junto ao Conselho 
Distrital Ianômami;

h) Reuniões junto ao Centro de Monitoramento para discussão sobre o tema.

8. Projeto de monitoramento dos eventos de violência, mortalidade  por causas exter-
nas, uso de álcool e outras drogas entre a população Tikuna no Alto Solimões

 O grupo Tikuna pode ser considerado a maior população indígena localizada no 
Brasil, com um contingente entre 31.000 e 37.000 habitantes (Dsei-AS/2001 e IBGE/2000, 
respectivamente). situados na tríplice fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. No Brasil 
estão atualmente divididos em mais de 130 comunidades, com dimensões variadas, dis-
tribuídas desde a calha principal do rio Solimões até o alto de seus igarapés tributários. Na 
região do Alto Solimões, as comunidades estão referenciadas a oito diferentes municípios 
(Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, 
Tocantins, Jutaí e Beruri), sendo que em alguns deles a população indígena se constitui em 
mais da metade da população rural. 

O processo histórico de ocupação e exploração do território Tikuna fez com que 
houvesse um movimento de deslocamento e concentração populacional a partir do século 
XVIII. Desde o final do séc. XIX a expansão da exploração da seringa no Alto Solimões se 
fez dentro de um processo de dissolução das malocas tradicionais, com o deslocamento 
dos indígenas em direção às margens do Solimões, atendendo aos interesses da empresa 
seringalista. Os deslocamentos se acentuaram neste século, a partir das décadas de 1960 
e 1970, dentro de um processo de “urbanização” que não foi acompanhado dos benefí-
cios necessários e imprescindíveis à viabilização da reunião de um número significativo 
de pessoas ocupando um espaço comum, com utilização intensiva dos recursos naturais 
disponíveis. 
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Alguns aldeamentos tiveram uma história bastante particular no seu desenvolvimento 
que marcou a constituição do perfil de sua população e o seu lugar relativo no “território 
Tikuna”. Atualmente temos três grandes aldeamentos, superando a marca de 2.000 indi-
víduos: Umariaçu II (2.556), Belém do Solimões (2.546), Betânia (2.005). Entre 800 e 1.500 
habitantes temos: Nova Itália (842), Filadélfia (815), Campo Alegre (1.550), Feijoal (1.362), 
Vendaval (1.077).

A partir de 1994, os dados sobre a ocorrência de suicídios entre os índios Tikuna pas-
saram a ser veiculados, ganhando destaque nos meios de comunicação que divulgaram a 
existência de um “surto epidêmico” entre adolescentes indígenas Tikuna, que estariam se 
suicidando em contraposição às regras tradicionais de escolhas matrimoniais, já defasadas 
da realidade “moderna” desses jovens. O trabalho de Erthal (1998), dialogando com essas 
afirmativas do “senso comum”, mas não desprovidos de intenções em um campo tão mar-
cado por disputas políticas, apontou para a necessidade de uma qualificação dos dados (ou 
de sua ausência) arrolados em períodos/situações e agências diversas, de 1990 a 1997.

A partir da implantação do Distrito Sanitário Especial Indígena no alto Solimões, 
com a atuação sobre os sete municípios da região, os dados de mortalidade têm apontado 
para uma ocorrência regular dos eventos de suicídio. Certamente a história específica de 
constituição do distrito na região e os conflitos dele decorrentes, poderiam dar suporte a 
algumas análises preliminares sobre a distribuição dos eventos ou mesmo suas taxas em 
períodos mais atuais. No entanto vamos nos ater a análise de alguns aspectos dos dados 
coletados pelo Dsei/AS no sentido de apontarmos a necessidade de formatar um modelo 
qualificado de coleta de dados de morbimortalidade que sirva de base para a constituição 
de um “centro de monitoramento de eventos de violência, mortalidade por causas externas, 
uso de álcool e outras drogas”.

Apesar de todas as dificuldades, a equipe técnica e o AIS realizaram a coleta de dados 
que informou o registro dos eventos de suicídio. Como se pode observar, da média de dados 
que se conseguiu registrar no período de 1990/1997 girava em torno de 10 suicídios ano, o 
que teve um aumento significativo passando de 17 casos no primeiro ano da implantação 
do Distrito para 27 no ano de 2002.

Objetivo

Estabelecer atividades ligadas ao monitoramento dos eventos de violência, mortali-
dade por causas externas (suicídio, homicídio), uso de álcool e outras drogas na  população 
Tikuna do Alto Solimões/Amazônia.

Proposta de atividades a serem financiadas pelo Vigisus II

a) levantamento da produção teórico-metodológica sobre o tema mais amplo da saúde 
mental em populações indígenas com especial atenção para a produção em torno 
das questões do uso de álcool e suicídio;

b) identificar os “problemas de saúde” nas comunidades selecionadas com a realiza-
ção de diagnóstico das situações de violência, com a elaboração de um calendário 
ecológico e mapa da comunidade;

c) identificar os quadros êmicos de entendimento e interpretação dos processos de 
saúde-doença já destacados e suas relações com os eventos do alcoolismo e vio-
lência apontados pelos registros de morbimortalidade dentro de um determinado 
recorte geográfico/temporal;
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d) reuniões com a comunidade com a participação dos AIS, equipes de saúde, 
lideranças políticas, conselho local, professores, representantes de organizações 
indígenas;

e) produção de diagnóstico participativo (problemas de saúde/itinerários terapêuticos/
eficácia dos tratamentos buscados);

f)  análise e adaptação do Cage – teste de avaliação;

g) levantar a história de contato e contexto sociocultural no alcoolismo e situações 
de violência.

9. Projeto de intervenção sobre o uso de bebidas alcoólicas e alcoolismo no Alto do 
Rio Negro

No Alto Rio Negro convivem 22 etnias que pertencem a quatro famílias lingüísticas: 
Aruak, Maku, Tukano, Ianômami. Estes estão distribuídos na calha do médio e alto rio 
negro que  recebe águas dos rios Uaupés, Içana, Curicuriari,  Marie, Padauiri, Uneiuxi, 
Cauaburi,  Marauiá, Xié e outros. A região é de mais de 90% constituída por população 
indígena. A partir de dados do ISA Instituto Socioambiental de 1996 (ISA), a população 
indígena é estimada em 35 mil  habitantes distribuídas em 735 povoações.  No Uaupés e 
em seus afluentes há 200 povoados das famílias Tukano e Maku, tendo uma população de 
9.290 pessoas. Também habitam parte desse a etnia Tariano da família Aruak, esses também 
casam com os Tukanos.

Em relação à questão do uso de bebidas alcoólicas atualmente entre estes grupos é 
importante citar que a cachaça foi introduzida na região no período da colonização da 
Amazônia, sendo incorporada à cultura indígena. Na literatura histórica a cachaça sempre 
aparece como elemento desagregador e explorador. Os missionários e viajantes colocam 
a cachaça como moeda de troca, juntamente com outros utensílios como terçado, pano 
e comida. O jesuíta João Daniel (1976) escreve no século XVIII que a indústria que mais 
rendia no estado era a da aguardente, sendo a única que conseguiu prosperar na região. 
Os canaviais eram os primeiros a serem cultivados nas terras dos colonos, juntamente com 
o engenho e alambique porque a aguardente era a moeda corrente na região amazônica. 
Ele comenta que as “engenhocas” onde se produzia a aguardente logo se proliferaram na 
região para onde toda a produção de cana era destinada. O açúcar quase não era usado 
para exportação porque só era produzido para o consumo da casa, demonstrando que a 
cana tinha outro fim.

Os comerciantes utilizavam a aguardente como forma de pagamento do trabalho 
indígena, criando uma “dependência” que não existia, pois introduziu um modo novo de 
beber, ou seja, fora do contexto social de festa e os rituais do grupo. Interessante que esse 
mesmo fato foi presenciado pela equipe que estava em Ipanoré. No mesmo momento havia 
uma balsa com mercadorias, e esta deveria ser descarregada e transladada para o outro lado 
da cachoeira. Esse trabalho estava sendo realizado por homens e rapazes da comunidade. 
Ao final do dia o pagamento foi feito em cachaça, e nada mais. Um dia de trabalho por 
algumas garrafas de cachaça que custam em SGC R$ 2,00. Esta mesma situação também 
nos foi relatada na sede do município, onde alguns comerciantes pagam os homens que 
ajudam no descarregamento da mercadoria com cachaça. Ou seja, a aguardente continua 
sendo moeda corrente para o pagamento da mão-de-obra indígena. Tais práticas se incor-
poraram historicamente nas relações econômicas da região.
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No início do século XX, tem relato sobre o uso de bebidas destiladas pelos comer-
ciantes como meio de exploração, das populações indígenas da região e que se estendeu 
até os dias atuais, provocando uma desorganização social no interior destas sociedades.

Este projeto tem a pretensão de realizar uma investigação acerca do problema do 
uso abusivo de bebidas alcoólicas nas famílias lingüísticas Tukano, Maku e Aruak (Tariano 
e Baniwa) que se encontram localizadas no Alto Rio Negro para selecionar o grupo e co-
munidade onde deverá ser  desenvolvido o projeto. O projeto será executado em parceria 
com a Fiocruz, Ufam, Foir, Dsei-Alto Rio Negro e Centro de Monitoramento.

Objetivo

Realizar um estudo epidemiológico e antropológico sobre o fenômeno do consumo 
de álcool e outras dependências, buscando com isto formular um programa de prevenção 
e intervenção junto a estes povos indígenas.

Proposta de atividades a serem financiadas pelo Vigisus II

1. Reuniões com a comunidade.

2. Capacitação de equipe multidisciplinar com o envolvimento dos AIS.

3. Desenvolvimento de educação em saúde sobre os temas: alcoolismo, DST, aids.

4. Aplicação de questionário às populações indígenas por amostragens.

5. Reunião com a equipe técnica deste projeto para avaliação.

6. Realização de oficinas pedagógicas.

Novos projetos

Diante da necessidade de se propor ações visando a reduzir o uso abusivo de álcool e 
eventos de suicídio entre as populações descritas e considerando a dimensão dos problemas 
relacionados diretamente com esta questão é que propomos o apoio para implementação 
destes novos projetos.

10. Projeto sobre o uso de bebidas alcoólicas e alcoolismo entre a população indígena 
Guarani do estado do Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro os Mbyá-Guarani  contam com uma população de 700 pessoas, 
distribuídas em quatro aldeias: Sapukaí, Araponga, Paraty Mirim e Sítio Rio pequeno.

Este projeto será desenvolvido por membros da equipe multidisciplinar do Dsei Litoral 
Sul (psicóloga) com a população guarani de Rio de Janeiro.

Objetivo

Realizar estudos epidemiológico e antropológico sobre o fenômeno do uso abusivo 
de álcool entre os Mbyá-Guarani para a formulação de um programa de intervenção.

11. Projeto de pesquisa e intervenção sobre o uso de álcool e alcoolismo entre as 
populações  Atikun, Tuxa, Kiriri, Pankararu, Truka e Pataxó da Bahia

Este projeto será desenvolvido pela Core e Dsei Bahia em colaboração com a Univer-
sidade Federal de Bahia. O objetivo é realizar um diagnóstico epidemiológico do consumo 
e dependência de álcool nas etnias que pertencem ao pólo-base de Ibotirama onde estão 
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localizados os grupos indígenas: Atikun, Tuxa, Kiriri, Pankararu, Truka e Pataxó somando 
uma população de 1.019 pessoas. Após a identificação dos grupos mais vulneráveis será 
aprofundado o estudo para a compreensão das causas do problema. 

Objetivo

Realizar estudos epidemiológico e antropológico sobre o problema do uso de álcool 
entre a população indígena do Dsei do Estado da Bahia.

12.  Projeto de pesquisa e intervenção sobre o uso do álcool e alcoolismo entre a 
população Maxakali atendidos pelo Dsei Minas Gerais

A população Maxakali  encontra-se no estado de Minas Gerais e no estado do Espírito 
Santo, em um total de 1.123 pessoas distribuídas  em três Terras Indígenas. São elas: T.I. 
Água Boa, T.I. Pradinho e T.I. Guarani.

A situação sobre o consumo de álcool entre este grupo é tida como uma realidade 
bastante dolorosa, visto que as conseqüências decorrentes do uso abusivo de bebidas 
alcoólicas são constantemente divulgadas pela imprensa local. As grandes bebedeiras ger-
almente acabam em brigas violentas, homicídios, acidentes entre os inúmeros problemas 
de saúde. 

Objetivo

Realizar estudos epidemiológico e antropológico sobre o problema do alcoolismo 
entre a população Maxacali do estado de Minas Gerais, visando a formular uma proposta 
de prevenção e de intervenção.



Área de intervenção 2

Medicina tradicional indígena

Justificativa

Desde a década de 1970, a Organização Mundial de Saúde (OMS) busca promover 
o desenvolvimento da medicina tradicional. Neste mesmo período, a Opas enfatiza que a 
atenção primária de saúde prestada pelos sistemas formais de saúde deve ser prioridade 
nos países em desenvolvimento, considerando que os Agentes das Medicinas Tradicionais 
– especialistas de cura e parteiras - podem ser aliados “na organização de esforços para 
melhorar a saúde da comunidade” (OMS e Unicef, 1978:33).

Em 1979, a OMS estimou que, em muitos países em desenvolvimento, aproximada-
mente 80% da população rural indígena e não indígena depende da medicina tradicional 
para atenção à saúde básica. Esta situação é o resultado tanto do acesso limitado à me-
dicina ocidental como também das preferências culturais dos pacientes pelos recursos 
terapêuticos disponíveis.

Apesar destas recomendações,14 em 1999 o Grupo de Trabalho da OPAS/OMS de 
Medicinas e Terapias Tradicionais, Complementares e Alternativas pontua:

1. A existência de informação sobre as características da medicina tradicional, além 
de ser pouca, é dispersa.

2. A quantidade e a qualidade dos dados de investigação sobre a seguridade e a 
eficácia são insuficientes para avaliar o potencial da medicina tradicional quanto 
a sua contribuição na atenção de saúde.

3. Continua havendo uma falta de respeito pela diversidade cultural e uma falta de 
conhecimento da medicina tradicional e da cultura indígena.

4. Ainda que se tenha prestado atenção às medicinas tradicionais em anos recentes, 
há uma falta de coordenação entre as instituições e os setores interessados no 
tema da medicina tradicional, complementar e alternativa.

No estudo realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Pública dos Estados Unidos,15 
a solicitação da Opas, Washington, assinala que:

(...) contrariamente ao pensamento geral, a medicina tradicional existe, está 
vigente e tem muitas conexões nas sociedades (...) é mostrado com claridade 
a existência de uma grande quantidade de terapeutas ou especialistas da me-
dicina tradicional (...). Em todos os países existem organizações tanto públicas 
como privadas que promovem a interação dos terapeutas tradicionais. São 

14. Outras definições institucionais foram o Convênio 169 da OIT de 1989, Artigo 25.2; a Resolução 
CD37.R5 da Opas de 1993, recomendação 2-2.d.

15. Sistemas de Salud Tradicionales en América Latina y el Caribe: Información de Base. Informe Técnico del 
Proyecto. Instituto Nacional de Salud Pública/División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud, Opas/OMS 
Noviembre de 1999, Washington D.C.
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mais comuns (...) as de tipo privado (ONG), as quais, além de promover a in-
teração, procuram facilitar a organização de terapeutas com distintos fins, seja 
para intercambiar informações ou para desenhar formas de resistência frente 
às autoridades. Neste ponto, vale a pena assinalar que, em todos os casos, a 
relação entre a medicina tradicional e o governo nacional ou local é ambígua. 
Por um lado, se avança na aprovação de leis e, por outro, regula-se a prática, 
em ocasiões e em forma violenta.

No Brasil, a atual Política Nacional de Atenção a Saúde Indígena (Pnasi), que recon-
hece as especificidades étnicas e culturais e os direitos territoriais dos grupos indígenas, 
visando prestar um atendimento diferenciado à saúde indígena, orienta-se por diretrizes 
que objetivam garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde, guardadas 
as particularidades sócio-político-culturais, geográficas e históricas destes povos. Uma das 
diretrizes previstas pela Pnasi é a articulação dos sistemas de saúde oficial aos sistemas 
médicos tradicionais indígenas (4.4) como  estratégia para a “melhoria do estado de saúde 
dos povos indígenas”. 

Os sistemas tradicionais indígenas de saúde são baseados em uma aborda-
gem holística de saúde, cujo princípio é a harmonia de indivíduos, famílias e 
comunidades com o universo que os rodeia. As práticas de cura respondem a 
uma lógica interna de cada comunidade indígena e são produto de sua relação 
particular com o mundo espiritual e os seres do ambiente em que vivem. Essas 
práticas e concepções são, geralmente, recursos de saúde de eficácia empírica 
e simbólica, de acordo com a definição mais recente da Organização Mundial 
de Saúde (Pnasi, 2000:16-17). 

Em estudo sobre sistemas não-formais de saúde16 ficou evidenciado que a medicina 
indígena oferece recursos preventivos e terapêuticos para que as redes sociais envolvidas no 
episódio patológico ajam sobre a doença. O papel destas redes na manutenção da saúde e 
do bem-estar também é orientar a interação com outros sistemas médicos, sendo as neces-
sidades de recuperação da saúde que determinam a decisão do doente em consultar um 
sistema ou outro, mantendo cada sistema a sua identidade. As práticas médicas utilizadas 
pelas famílias indígenas provaram ser as mais importantes no controle de doenças simples ou 
crônicas e a tomada de decisões da família ampliada, determina se o caso de doença deverá 
ser encaminhado ao médico, ao curandeiro ou a outros recursos do sistema de saúde. 

Os sistemas médicos indígenas são sistemas socioculturais de caráter cosmológico-
xamânico o que implica a inexistência de fronteiras rigidamente estabelecidas entre os 
demais sistemas culturais – religião, arte, política, economia – que compõem a cultura 
indígena.17 

O conceito de sistema médico não somente privilegia os aspectos simbólicos da 
cultura, como diz respeito à integração de crenças etiológicas, às normas guiando 
a escolha e avaliação de tratamento, aos papéis sociais dos atores envolvidos, 
às relações de poder, aos eventos de interação e às instituições encarregadas 
das questões de saúde. Os sistemas médicos (...) existem dentro de realidades 

16. Traditional Medicine in Ecuador: The structure of non-formal health Systems” Pedersen D. e Coloma C. 
Publicado em Social Science & Medicine. Vol.17, nº 17. Editor Peter McEwan. Pergamon Press. Gran Bretanha.

17. Langdon, J. Xamanismo no Brasil: Novas Perspectivas. Florianópolis, 1994.
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simbólicas social e culturalmente construídas, realidades estas que são media-
doras das ações humanas. Portanto o que as pessoas percebem como doença e 
os sintomas a ela associados são modulados pelo sistema cultural, assim como 
as ações curativas tomada e as avaliações subseqüentes (Langdon, 1994:118).

Apesar de encontrarmos princípios comuns que subjazem aos sistemas médicos 
indígenas, no contexto brasileiro a diversidade de medicinas tradicionais corresponde à 
diversidade sociocultural dos grupos indígenas. O território brasileiro está organizado em 
34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) que abarcam 210 etnias e 170 línguas 
diferentes. Com isso, a articulação entre as medicinas indígenas e o sistema médico oficial 
prevista pela Pnasi constitui-se num desafio na medida em que deve contemplar as espe-
cificidades culturais de cada um desses sistemas de saúde tradicionais e prever a criação 
de estratégias locais para a articulação dos mesmos aos serviços biomédicos prestados a 
essas comunidades.

Outro fator que contribui para essa diversidade são os processos históricos de relações 
interétnicas particulares estabelecidas entre os grupos indígenas e a sociedade nacional. 
Sabemos que o contato interétnico18 teve e tem um impacto transformador sobre os sistemas 
médicos indígenas, na medida em que reduz o território destas populações e, conseqüente-
mente, de seu modo de habitar o mundo, depreda o seu ambiente natural, comprometendo 
o acesso aos recursos terapêuticos tradicionais, introduz novas experiências patológicas no 
seu cotidiano, coloca os grupos indígenas em situações de miserabilidade.

Com tudo isso também se estabelecem novos modelos exógenos de atenção à saúde 
indígena, que tentam atender às demandas por uma saúde de qualidade para estas popu-
lações, mas que, muitas vezes, desconsidera como legítima a lógica cultural diferenciada 
que sustenta as medicinas indígenas, desautorizando os agentes de cura tradicionais a 
responder pelos processos de saúde e doença de sua comunidade.

Se para o sistema oficial de saúde, as medicinas tradicionais se apresentam como uma 
alternativa funcional e pragmática para atender aos problemas de saúde das comunidades 
indígenas, para a medicina tradicional, o sistema biomédico é que se apresenta como uma 
alternativa terapêutica para novas patologias e nas doenças que a cultura médica local ainda 
não resolveu. Os indígenas incorporam a medicina ocidental e os seus representantes ao 
seu universo a partir do ponto de vista cosmológico dos sistemas médicos tradicionais. 

Em respeito aos sistemas de saúde indígenas e sua coexistência com o sistema oficial 
de saúde, foi realizado um estudo, entre os anos de 1978 e 1985,19 examinando o caso 
dos Zoró, que habitam na Amazônia. A análise do problema foi feita em dois momentos: 
1) a interação dos sistemas médicos como sistemas coerentes e definidos de práticas e 
explicações; e 2) a utilização de serviços médicos oferecidos por ambos sistemas, que, a 
partir da prática concreta da população, mostra que todas eleições feitas foram consid-
eradas básicas para a recuperação de um estado de saúde que se realiza nos níveis físico, 
espiritual e social. Brunelli (1989) realiza importantes observações a serem consideradas 
sobre as irrupções sociais e culturais na sociedade indígena, de um sistema de saúde que 
contém valores e ações “que são medidos em termos de integração à sociedade nacional 
e do melhoramento do estado de saúde”.

18. Cardoso de Oliveira. Etnia, Identidade e Estrutura Social. Pioneira, 1973.
19. De los espiritus a los microbios: Salud y sociedad en transformación entre los Zoró de la Amazonía brasileña. 

Brunelli, Gilio. Colección 500 años No. 10, ABYA-YALA, MLAL. Quito 1989.
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No desenvolvimento de um Programa de Medicina Tradicional Indígena as ações 
terapêuticas – preventivas e curativas – emergem a partir de uma dimensão intracultural. 
Os especialistas em saberes médicos tradicionais são os próprios indígenas, suas redes fa-
miliares e especialmente os pajés e as parteiras, entre outros. Nesse sentido, a Funasa como 
instituição responsável pela atenção à saúde indígena tem como missão apoiar, viabilizar 
e criar condições para a atuação terapêutica das medicinas indígenas de forma articulada 
ao sistema oficial de saúde.

Objetivo geral

Desenvolvimento de estratégias institucionais e de mobilização social com vistas à pro-
moção da articulação entre a medicina tradicional indígena e o sistema oficial de saúde indígena, 
em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena.

Estratégia de implantação

1) Organização e capacitação dos técnicos do Desai e do Dsei para a implantação 
do plano de ação

Na medida em que as ações propostas neste Plano de Ação são inovadoras, é necessário 
desenvolver um processo de organização institucional com dotação de equipamentos para 
a coordenação e monitoramento da implantação e de uma rede de técnicos nos distritos 
responsáveis pela coordenação das atividades a serem implantadas. Tal rede deverá ser 
organizada em duas instâncias:

1. Na instância central – Desai –, com a atribuição de organizar, registrar, monitorar 
e avaliar a implementação de serviços e projetos voltados para a promoção das 
medicinas tradicionais, além de garantir e viabilizar o desenvolvimento participativo 
das atividades previstas por este Plano de Ação, sendo dotado de equipamentos 
que garantam as condições mínimas para a execução, comunicação, registros e 
monitoramento das ações.

2. Na instância dos Dseis, constituindo uma rede de profissionais e técnicos de saúde 
que, ligados à coordenação central, formando equipes de trabalho distritais respon-
sáveis por formular e implantar planos e ações, de acordo com as realidades locais 
e com a participação das comunidades.

Levando em consideração que geralmente os profissionais de saúde não são formados 
para compreenderem as lógicas que estruturam as medicinas tradicionais e que orientam 
a ação dos pacientes indígenas na busca de tratamento terapêutico, há necessidade dos 
mesmos serem capacitados e monitorados para o diálogo intercultural com os grupos indí-
genas. Com isso, os técnicos do Desai e dos distritos serão responsáveis por reorientar as 
capacitações atuais das equipes multidisciplinares de saúde para o estímulo ao desenvolvi-
mento de ações conjuntas aos agentes de cura tradicionais para a promoção das medicinas 
tradicionais indígenas. Tendo em vista a efetivação da participação dos agentes tradicionais, 
essa capacitação deve incluir o treinamento para planejamento, monitoramento e avalia-
ção participativos, pelas metodologias que facilitem a multiplicação dos conhecimentos, 
a condução das reuniões locais e distritais, promovendo a comunicação intercultural e a 
manifestação das formas tradicionais de uso da palavra falada (tradição oral). Essa prepa-
ração da equipe será realizada em três oficinas modulares, que permitirão a capacitação e 
o desenvolvimento das atividades de modo progressivo, sendo monitorado pela equipe de 
gerência do Desai e dos membros do CMMTI mencionado adiante.
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Sendo os grupos indígenas o público diretamente interessado na proposição deste 
Plano de Ação e sendo eles os detentores legítimos dos saberes médicos tradicionais, 
faz-se necessária a garantia de espaços para a participação dos diferentes agentes de cura 
tradicionais na construção e definição de estratégias eficientes no controle, na prevenção 
e no tratamento terapêutico das patologias vigentes no cotidiano dos grupos indígenas.20 
A participação destes agentes faz-se fundamental, pois é por meio da sua atuação ritual e 
terapêutica que os referidos sistemas médicos são atualizados, reproduzidos e mantidos. 
Não considerá-los no processo de implantação e implementação de um Plano de Ação 
Nacional arriscaria comprometer a autonomia organizacional destes sistemas médicos sem 
alcançarmos os resultados esperados.

A estratégia a ser adotada para que a participação dos agentes tradicionais seja 
efetivada será, numa primeira instância, a realização de reuniões organizadas pelas ad-
ministrações dos Dsei. O objetivo de tais reuniões, além de divulgar o presente Plano de 
Ação e mobilizar as lideranças indígenas, é dar início às discussões sobre as estratégias a 
serem adotadas para promover a articulação entre as medicinas indígenas e o sistema de 
saúde oficial. Posteriormente, as propostas locais serão discutidas nos conselhos distritais, 
contando com a presença dos representantes das medicinas tradicionais, na busca de definir 
as ações no Plano Distrital de Saúde. Por fim, o tema relativo aos processos de articulação 
entre os diferentes sistemas de saúde será introduzindo na IV Conferência Nacional de 
Saúde Indígena.

Algumas experiências de promoção das medicinas tradicionais indígenas orientadas 
pelos princípios de valorização, de resgate e fortalecimento desses sistemas, têm demon-
strado os efeitos positivos de tal empreendimento:

1. No estado do Acre, a União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas 
(UNI-Acre), em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, propôs a integração 
das parteiras indígenas nos atendimentos à mulher indígena, considerando-a uma 
estratégia de interação entre os saberes e as práticas tradicionais, importantes para 
a qualidade da atenção à saúde da mulher.

2. Em Pernambuco, a Associação Mista Cacique Procópio Sarapó desenvolveu o Pro-
jeto “Recuperação e divulgação das ervas medicinais na população Fulni-ô (PE)” 
com o objetivo de “contribuir para com a saúde da população indígena Fulni-ô, 
almejando a recuperação das plantas medicinais e sua utilização dentro das práticas 
tradicionais da cultura indígena”. Tal iniciativa também representa uma alternativa 
para solucionar o problema do consumo inadequado de medicamentos.21 

3. No Rio Grande do Sul, a partir da realização do Diagnóstico Antropológico Par-
ticipativo sobre a Manifestação do Alcoolismo, com início no ano de 2000, os 
especialistas de cura e lideranças espirituais passaram a desenvolver atividades de 

20. É preciso sublinhar que a ação destes agentes supera a intervenção exclusiva sobre os indivíduos, neste 
sentido espera-se a participação específica dos especialistas indígenas nas Casas de Saúde do Índio, onde o ambiente 
de doença contamina o ambiente físico devido a presença de espíritos nocivos, que determina a rejeição de referências 
limitando a acessibilidade aos serviços implantados.

21. Contando com o financiamento do Projeto Vigisus I - Funasa, foi implantado um viveiro de mudas medicinais 
de onde estão sendo distribuídas em torno de 1.000 mudas mensais para os hortos domiciliares indígenas. Tal viveiro 
disponibiliza as plantas necessárias para a realização do ritual tradicional do Ouricuri. A segunda etapa do projeto 
propõe a ampliação do viveiro de medicinais visando aumentar a matéria prima para a manipulação de fitoterápicos 
por um laboratório implementado pelo Dsei de Pernambuco. Esta etapa poderá ser financiada pelo Fundo de Iniciativas 
Comunitárias.
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intervenção na questão do uso abusivo de bebidas alcoólicas utilizando os recursos 
disponibilizados pela medicina tradicional: o aconselhamento através das “boas pa-
lavras”. Como resultado da mobilização social observou-se a redução dos momentos 
coletivos de uso de bebidas alcoólicas (festas do branco) e, conseqüentemente, o 
número de casos de violência doméstica a eles relacionados.22

O apoio financeiro para as pesquisas e a elaboração de projetos comunitários de in-
tervenção relativos às medicinas tradicionais indígenas deverá ser constituído pelo Fundo 
de Iniciativas Comunitárias. Essa estratégia visa o reconhecimento e ao fortalecimento dos 
sistemas médicos tradicionais e o estímulo ao protagonismo e à autonomia dos atores sociais 
indígenas. O apoio para a elaboração dos projetos comunitários será dado pelos técnicos 
dos Distritos envolvidos e capacitados para atuar nessa área de intervenção.

2) Pesquisas e Estudos na área de MTI, de interesse institucional e dos grupos 
indígenas

Em busca da redução de riscos e prejuízos para as estruturas e organizações culturais 
indígenas principalmente no tocante às expressões e práticas culturais de cura, o processo 
de implantação do plano de ação deve estar fundamentado e respaldado por conhecimen-
tos científicos na área de antropologia da saúde. No contexto atual do Brasil, encontramos 
poucos estudos antropológicos, etnomédicos ou etnobotânicos que, apesar de serem impor-
tantes referências, não possuem a capacidade de generalização necessária para subsidiar a 
Pnasi no que tange à articulação desses sistemas com o sistema de saúde oficial.

Mesmos pontuais, estes estudos podem ser classificados em cinco grupos temáticos: 
1) Estudos das representações de saúde, doença e cura, da concepção de pessoa, da cor-
poralidade e das práticas terapêuticas tradicionais; 2) Estudos sobre saúde reprodutiva; 3) 
Estudos dos sistemas de saúde a partir da perspectiva das relações interétnicas, com ênfase 
no processo de mudança social desencadeada pelo contato, no pluralismo médico e itine-
rário terapêutico; 4) Avaliação do impacto da implantação de políticas públicas voltadas 
para a atenção à saúde indígena; 5) Estudos epidemiológicos; 6) Estudos voltados para a 
questão do alcoolismo, saúde mental e suicídio entre grupos indígenas. 

Tais conhecimentos oriundos de pesquisas já realizadas e a serem projetadas, de acordo 
com as necessidades, também servirão para orientar as capacitações dos profissionais en-
volvidos quanto às características e capacidades dos sistemas não formais de saúde e para 
orientar a definição dos campos de atuação e de interação (complementação, articulação) 
entre os sistemas de saúde na atenção básica de saúde indígena. 

Pretende-se realizar, neste projeto, o levantamento dessas informações e novas pesqui-
sas e estudos, o que permitirá a elaboração ou o aprimoramento de modelos explicativos 
sobre saúde e doenças de distintas etnias. A compreensão dos sistemas médicos indígenas 
requer estudos relacionados a, pelo menos, três aspectos: 1) os conhecimentos e saberes 
indígenas específicos sobre saúde e doença; 2) as práticas terapêuticas particulares para a 
recuperação da saúde; e 3) as características dos atores sociais, sua formação e métodos 
de aprendizagem e os recursos próprios de intervenção.

Esse esforço também evidenciará a etnodinamicidade dos sistemas médicos tradicionais 
e a forma como eles são articulados ao sistema biomédico no processo de interconsultas 

22. Ver Ferreira, L.O. Relatório Final do Diagnóstico Antropológico Participativo sobre a Manifestação do 
Alcoolismo entre os Povos Indígenas do RS: Subprojeto Mbyá-Guarani. POA, Programa Vigisus/Funasa, 2001.
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realizadas pela população. A identificação dos itinerários terapêuticos na procura da resolução 
das doenças evidenciará os sistemas de decisão e de ação da população. Para isso, os médicos 
deverão ser preparados para investigar, em cada consulta, o percurso terapêutico do paciente 
até aquele momento, as demandas, intervenções e condição de resolução sobre as doenças 
consultadas na ótica do sistema médico indígena. As tendências e perspectivas desses sistemas 
médicos e das instâncias colaborativas serão observadas a partir da coexistência dos sistemas 
de saúde e dos padrões de interação existentes entre eles. 

Os resultados dessas pesquisas constituir-se-ão em matéria básica para o estabeleci-
mento de uma linha de base sobre o tema, subsidiando a elaboração de materiais de caráter 
pedagógico a serem utilizados no treinamento dos profissionais de intervenção em saúde. 

Para alcançar estes objetivos, prevê-se o aporte de recursos, no âmbito do Vigisus II, 
para a realização de dez pesquisas nas áreas temáticas acima delimitadas, de acordo com 
os interesses e deliberações dos atores sociais.

3) Constituição do Centro de Monitoramento sobre Medicinas Tradicionais Indígenas 
(CMMTI)

Em virtude da complexidade dessa tarefa, será necessário contarmos com o suporte 
de instituições de pesquisa e pesquisadores especialistas em temas referentes às medicinas 
indígenas e à antropologia da saúde, para assessorar o Desai e os Dseis orientando as ações 
voltadas à articulação entre os sistemas médicos.

Tais pesquisadores serão congregados num Centro de Monitoramento em Medicinas 
Tradicionais Indígenas (CMMTI) vinculado ao Desai/Funasa. Este centro reunirá as pesqui-
sas e experiências relativas às medicinas tradicionais indígenas, constituindo-se em um 
espaço de reflexão, produção e de troca de conhecimentos. Eles também farão a seleção e o 
monitoramento das pesquisas a serem desenvolvidas que respondam às demandas surgidas 
durante o desenvolvimento do processo de implantação deste plano de ação. Para isso, será 
lançado pelo Desai, um edital de seleção de pesquisas em temas de interesse, permitindo 
o acesso de pesquisadores de todas as regiões e instituições do país, que possam contribuir 
com o fortalecimento da medicina tradicional indígena e com o processo de articulação 
entre os sistemas tradicional e oficial de saúde.

O Centro também atuará como uma instância consultiva para assuntos relacionados 
a questões que impliquem parecer étnico e bioético sobre ações de intervenção imple-
mentadas pelo sistema oficial de saúde e pesquisas que impliquem uma atuação em áreas 
que envolvam o patrimônio genético e cultural e os direitos de propriedade intelectual dos 
povos indígenas. 

Para a reflexão e divulgação do processo de promoção de articulação entre os sistemas 
de saúde oficial e os tradicionais, assim como para a troca de informações e compartilha-
mento de experiências relativas às medicinas tradicionais indígenas, serão realizados dois 
Seminários Nacionais sobre Medicina Tradicional Indígena (MTI). 

4) Documentação e divulgação do processo de articulação das MTI, ao sistema de 
saúde oficial

O processo de implantação do Plano de Ação deverá ser registrado em sua totalidade 
com recursos audiovisuais – fotografado, gravado, filmado – para a composição de um 
Banco de Imagens em Medicina Tradicional. Este Banco de Imagens compilará um acervo 
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gráfico a ser utilizado na produção de material educativo e informativo, a ser amplamente 
utilizado em eventos de capacitação e na divulgação das ações em curso.

Serão adquiridos livros da área de antropologia da saúde e de medicina tradicional 
indígena, assim como impressos e publicados os documentos dos encontros e dos resul-
tados dos processos de pesquisa-ação com vistas a alimentar o Centro de Documentação, 
previsto pelo Desai e apresentado no Subcomponente I deste projeto.  Os documentos serão 
disponibilizados regularmente à sociedade, pesquisadores e técnicos da Funasa, na página 
da Web da Funasa, em um sítio específico criado para a medicina tradicional indígena, 
alcançando os Dseis, as instituições de pesquisa, as instituições parceiras na prestação de 
serviços de saúde indígena e as organizações indígenas. Essa divulgação visa a contribuir 
para a instrumentalização dos mesmos no processo de articulação entre os sistemas médicos 
e para servir como fonte de informações. 

5) Promoção do protagonismo indígena no processo de articulação da MTI e do 
diálogo entre os atores sociais

O processo participativo previsto para este plano de ação requer o estabelecimento 
de mecanismos que assegurem a efetiva inserção dos atores indígenas no planejamento, na 
implantação e na avaliação seriada desse processo de articulação (interação, complemen-
tação), que também possibilite aos diferentes atores envolvidos dimensionar o impacto do 
programa sobre a organização dos sistemas médicos tradicionais e os seus resultados. 

Para isso, os técnicos dos Dseis serão orientados para participar das reuniões dos con-
selhos locais de saúde, onde serão discutidos da importância, o papel e os usos possíveis das 
concepções e práticas tradicionais para a integração dos sistemas médicos tradicionais e o 
oficial de saúde, assim como os aspectos sociais, culturais e relacionais ligados à articulação 
da medicina tradicional indígena aos serviços de saúde prestados pelos profissionais em 
suas comunidades. Estas reuniões também se constituirão em momentos de avaliação do 
processo. Nas reuniões dos conselhos distritais o andamento do processo de promoção da 
articulação entre os sistemas médicos será regularmente apreciado e avaliado, orientando 
o encaminhamento das atividades.

Para promover a comunicação intercultural entre os atores envolvidos na interação 
dos sistemas médicos, prevemos a realização de encontros distritais. Em cada um dos 34 
distritos serão reunidos os agentes das medicinas indígenas dos diferentes grupos étnicos 
e os profissionais de saúde. Estes serão momentos privilegiados para a sensibilização e 
formação das equipes multidisciplinares de saúde na medida em que contribuirão para 
aproximar compreensivamente os profissionais de saúde e suas práticas, dos agentes de 
curas indígenas e dos procedimentos terapêuticos tradicionais. O planejamento desses en-
contros será realizado com a efetiva participação dos agentes das medicinas tradicionais, 
para que se garanta a criação de espaços de valorização e fortalecimento das medicinas 
indígenas, estimulando o resgate de práticas rituais e terapêuticas tradicionais na construção 
de estratégias preventivas e curativas de intervenção em saúde. Tais encontros constituir-
se-ão em estímulo ao fortalecimento sociocultural para o enfrentamento de problemas de 
saúde do cotidiano das comunidades indígenas.
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a) supervisão e Avaliação das atividades de promoção da articulação da MTI ao 
sistema oficial de saúde.

A supervisão e avaliação do processo de promoção da articulação da MTI ao sistema 
oficial de saúde serão integradas ao bojo do conjunto de atividades previstas para esta área 
de intervenção.

Os dados emergentes durante a implantação das atividades previstas por este Plano 
de Ação, relativos às situações das medicinas indígenas, – desde os coletados na formação 
continuada da rede de referência central e distrital para atuar no campo da medicina tradi-
cional até os resultados produzidos pelas diferentes frentes de pesquisa – serão empregados 
na definição da linha de base que permitirão a construção de indicadores qualitativos e 
quantitativos para a verificação do desenvolvimento, dos impactos e dos resultados destas 
ações junto às comunidades indígenas. 

Atividades

As principais atividades a serem realizadas para a implantação do processo de pro-
moção da articulação das medicinas tradicionais indígena com o sistema oficial de saúde, 
com financiamento do Vigisus II, são:

1. Reunião, em Brasília, durante três dias, com as equipes técnicas dos 34 Dseis para 
planejar as estratégias de ação.

2. Oficina de capacitação de 40 técnicos do Desai e dos Dseis para atuar localmente 
na promoção da articulação entre as MTI e o sistema de saúde oficial (três oficinas 
anuais de capacitação cada uma com carga horária de 32 horas para 40 pessoas).

3. Aquisição de equipamentos (dois computadores, dois computadores laptop, im-
pressora, filmadora digital, máquina fotográfica digital, scanner, gravador cassete, 
data show).

4. Financiar 10 pesquisas prioritárias sobre a articulação dos sistemas médicos tradi-
cionais e a atenção básica oficial.

5. Reuniões semestrais do Centro de Monitoramento para Medicinas tradicionais (seis 
reuniões  cada uma com carga horária de 40 horas para 30 pessoas).

6. Realização de dois seminários nacionais sobre o processo de articulação entre as 
MTI e o sistema de saúde oficial e avaliação (três seminários com carga horária de 
24 horas, para 100 pessoas).

7. Organização da documentação sobre MTI que farão parte do centro de documen-
tação do Desai (contratação de um consultor por três meses). 

8. Registro audiovisual do processo de implantação deste plano de ação (um consul-
tor por dois meses ao ano).

9. Produção de dois vídeos etnográficos (500 cópias cada).

10. Produção de publicações de anais e dos resultados de pesquisa (2.000 exemplares 
x três publicações).

11. Realização de 34 encontros entre pajés e profissionais de saúde para estabeleci-
mento de diálogo entre os sistemas médicos indígenas e o oficial, com duração de 
três dias, reunindo 50 pessoas. 
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Resultados esperados

1. Equipe de trabalho para a promoção da articulação entre os sistemas médicos 
institucionalizada e comunicação estabelecida entre os técnicos do Desai, dos 
Dseis, conselhos distritais de saúde indígena e comunidades; técnicos do Desai 
e dos Dseis capacitados para atuar conjuntamente às comunidades indígenas no 
desenvolvimento de ações e projetos voltados para a integração das MTIs na esfera 
local; e gerência do projeto equipada  para o desenvolvimento das atividades.

2. Fundamentação das ações de  intervenção e monitoramento e da definição dos 
campos de atuação e de interação (complementação, articulação) entre os sistemas 
médicos na Atenção Básica de Saúde Indígena. 

3. Constituído um Centro de Monitoramento para as Medicinas Tradicionais Indígenas 
para prover a assessoria antropológica especializada ao Desai e Dsei no processo 
de implantação e monitoramento das atividades.

4. Centro de Documentação e Banco de Dados sobre MTI organizado e disponível 
para a consulta.

5. Banco de Imagens Audiovisuais organizado e disponível para consultas, com dois 
vídeos etnográficos produzidos, e os resultados dos seminários publicados em anais; 
resultados de pesquisas publicados.



Área de intervenção 3 

Vigilância nutricional

Justificativa

As transformações no perfil de saúde apresentam peculiaridades e sofrem mudan-
ças em espaços de tempo relativamente curtos, como as identificadas em comunidades 
indígenas, nas quais o aumento das taxas de natalidade e a elevada incidência de doen-
ças infecciosas na infância coexistem com o aumento das doenças crônicas não trans-
missíveis, alcoolismo e violência na população adulta. As comunidades são afetadas 
ainda por problemas de contaminação ambiental, esgotamento de recursos naturais e 
comprometimento das atividades de subsistência, com aumento da marginalização e 
dependência (Ribas, 2001).

A análise desse complexo e dinâmico quadro é fundamental para o entendimento 
dos determinantes do processo saúde-doença e o planejamento de ações que resultem 
em melhorias das condições de vida. Com relação às condições nutricionais, não se 
dispõe de um quadro consolidado, sobretudo com representatividade das populações 
indígenas do Brasil. Em estudos nacionais, como o Estudo Nacional da Despesa Familiar 
(ENDEF, 1975) e a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN, 1989), povos 
indígenas não foram incluídos. 

Os estudos existentes não permitem estabelecer indicadores mínimos, como a es-
perança de vida ao nascer ou a prevalência nacional e regional da desnutrição infantil, 
mas sinalizam grandes problemas nutricionais de diferentes grupos e regiões, indicando 
situações precárias quando comparados com outros segmentos da sociedade nacional. 

A falta de padronização metodológica é um obstáculo para a comparação dos da-
dos disponíveis. O resultado pode ser a tomada de decisões com base em informações 
inconsistentes ou inexistentes. Assim sendo, a capacidade de resposta aos problemas das 
comunidades indígenas tem sido menor que as possibilidades esperadas e as colocam 
em posição de maior vulnerabilidade frente a uma série de agravos.

Para as populações indígenas, as doenças infecciosas e parasitárias ainda assumem 
um papel de destaque no quadro epidemiológico. A estes desafios tem-se registrado doen-
ças crônicas não-transmissíveis e as relacionadas à violência. Ampliar as possibilidades 
de observação e construção de indicadores sociais e biológicos de grupos indígenas são 
medidas necessárias e urgentes que podem ser desenvolvidas.

Nas crianças, as carências nutricionais são problemas de grande relevância, espe-
cialmente a desnutrição energético-protéica e a anemia ferropriva. São problemas que 
trazem sérias repercussões para estes grupos, cujas ações de controle são prementes na 
agenda da saúde coletiva da atualidade.

Em geral, os resultados apontam para elevadas freqüências de déficits de estatura para 
idade (abaixo de -2 escores z), interpretado como indicativo de desnutrição (tabela 1).

A tabela 1 apresenta a distribuição de freqüência de déficits de estatura para idade 
reportada de estudos entre povos indígenas no Brasil publicados a partir de 1990.
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Tabela 1. Distribuição de freqüência de déficits de estatura para idade (< -2 escores z das 

medidas da referência NCHS) em crianças indígenas.

Fonte Etnia Ano de 
coleta Faixa etária Déficit

(%)

Coimbra Jr. & Santos (1991). Surui (RO) 1987 0 – 9 anos 46,3

Coimbra Jr. et al (2002) Xavante (MT) 1995 0 – 48 meses 27,7

Capelli & Koifman (2001) Parakateje (PA) 1994 0 – 60 meses 10,0

Leite et al. (2003). Xavante (MT) 1997 0 – 5 anos 28,3

Martins & Menezes (1994) Parakana (PA) 1991 0 – 5 anos 50,6

Morais et al. (2003) Alto Xingu (MT) 1992 0 – 60 meses 16,0

Santos (1991)
Tupi-Monde
(MT e RO)

1990 0 – 10 anos 55,4

Ribas et al. (2001). Terena (MS) 1990 0 – 60 meses 16,0

Weiss (2003)
Enawenw-Nawe 

(MT)
1990 0 – 60 meses 50,0

Para a população brasileira, os dados da Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde 
(PNDS\1996) indicaram uma prevalência de 10,5% de baixa estatura para a idade em cri-
anças menores de cinco anos, valor que contrasta com os valores observados em crianças 
indígenas, nos estudos analisados.

A anemia constitui grave problema nutricional, afetando, sobretudo, crianças e mul-
heres em idade reprodutiva. Além da ingestão insuficiente de determinados nutrientes, como 
o ferro, a ocorrência de anemia também pode estar associada à presença de parasitoses 
endêmicas, como a ancilostomose e a malária.

Na população brasileira estima-se que, de cada dez gestantes que fazem pré-natal, 
três são anêmicas, atingindo 50% nas crianças (Arruda, 1995).

Em estudo realizado entre os xavantes de sangradouro, foi identificado 48,3% dos 
homens e 62,9% das mulheres examinadas com diagnóstico de anemia (Leite, 1998). A 
prevalência variou significativamente com a idade, sendo mais elevada entre os menores 
de dez anos (73,7%), entre os indivíduos de 10-15 anos (63,6%) e nas mulheres entre 20-
40 anos (54,2%) (Leite, 1998).

Entre os Tupi-Mondé, cerca de 60% das crianças de 0,5 – 10 anos de idade e 65% da 
população geral estavam anêmicas (Coimbra Jr, 1989; Santos, 1991).

No Rio de Janeiro e São Paulo, Serafim (1997) detectou 69% de anemia nas crianças 
Guarani entre 0-65 meses, alcançando 82% naquelas entre 6-24 meses. Vale mencionar que, 
para a população brasileira, estima-se que as prevalências de anemia variam de 22% a 45%.

Não há registros sobre a ocorrência de hipovitaminose A entre povos indígenas. 
Contudo, este deve ser um problema comum em diversas etnias, dados os resultados de 
estudos de consumo alimentar, onde são verificados os baixos consumos de alimentos 
fontes de vitamina A.



Projeto Vigisus II - Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - Componente II - Saúde Indígena 105 

A deficiência de vitamina A, de acordo com publicação do Projeto Hope, constitui 
problema endêmico em grandes espaços das regiões Norte, Nordeste e Sudeste. A despeito 
da escassez de informações, é possível identificar estudos com crianças não-indígenas no 
Nordeste que apresentaram uma prevalência de 16% a 55% com dosagem de vitamina A 
abaixo de 20 mcg/dl (Veras et al., 1998). Esta deficiência é, ainda, a principal causa de cegueira 
evitável no mundo, estando também associada a 23% das mortes por diarréia em crianças.

Quanto a outras carências nutricionais, Vieira Filho et al. (1977) relata a ocorrência de 
beribéri entre os xavantes, sendo associado a uma dieta baseada quase que exclusivamente em 
arroz beneficiado. Tal registro sinaliza para os graves impactos nutricionais que podem advir 
de mudanças na dieta de grupos indígenas, com a diminuição da diversidade alimentar.

No caso de estudos de morbimortalidade, bancos de dados de acesso público, como 
o de Autorização de Internação Hospitalar (AIH), não permitem a identificação do paciente 
indígena. Soma-se a isto a pouca consistência dos dados disponíveis nos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (Dseis), o que resulta em dificuldades para a identificação das causas 
que levam à hospitalização.

Em estudo realizado em Rondônia, foram identificados 499 registros de hospitalização 
para o período de 1998 a 2001, sendo possível classificar a causa de internação, segundo os 
grandes capítulos da CID-10, de 493 (98,8%). Os diagnósticos mais freqüentes foram doen-
ças do aparelho respiratório e doenças infecciosas e parasitárias (Escobar  et al, 2003).

Sabemos que o crescimento econômico afeta não apenas as características socio-
econômicas, mas também as culturais, os padrões de comportamento de indivíduos e grupos, 
determinando modificações abrangentes no perfil epidemiológico da população.

No passado, os povos indígenas dependiam, em menor ou maior grau, da agricultura, 
caça, pesca e coleta para a subsistência. A interação com as frentes de expansão, ocasion-
ando a instalação de novos regimes econômicos e a diminuição dos limites territoriais, entre 
outros fatores, levaram a drásticas alterações nos sistemas de subsistência, ocasionando, 
via de regra, empobrecimento e carência de alimentos. 

Há de se mencionar também a utilização da mão-de-obra indígena em muitas regiões, 
como no corte da cana-de-açúcar no Sudeste e Centro-Oeste ou a extração de borracha 
nativa na Amazônia, em troca de pagamentos ínfimos que não garantem a aquisição de 
alimentos em quantidade e qualidade satisfatórias (Santos & Coimbra Jr., 2003).

A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a promoção e a proteção 
da saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento 
humano, com qualidade de vida e cidadania. No plano individual e em escala coletiva, 
esses atributos estão consignados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, posteri-
ormente reafirmados no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos Sociais e Culturais 
(1966) e incorporados à legislação nacional em 1992.

No arcabouço legal referente ao Sistema Único de Saúde, as questões nutricionais 
estão contempladas, onde o Art. 3º da Lei nº 8.080/1990 define que a alimentação con-
stitui um dos fatores determinantes e condicionantes da saúde da população, cujos níveis 
expressam “a organização social e econômica do país”. No Art. 6º, estão estabelecidas 
como atribuições específicas do SUS “a vigilância nutricional e orientação alimentar e o 
controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo”.
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No âmbito indigenista, vale destacar a Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, que 
institui o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, onde, no Art. 19-F, “dever-se-á obriga-
toriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos 
povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se 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”.

A Portaria nº 254/GM, de 31 de janeiro de 2002, que aprova a Política Nacional de 
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, apresenta, no item promoção de ações específicas 
em situações especiais, o “combate à fome e à desnutrição e implantação do Programa de 
Segurança Alimentar para os povos indígenas, incentivando a agricultura de subsistência e a 
utilização de tecnologias apropriadas para beneficiamento de produtos de origem extrativa, 
mobilizando esforços institucionais no sentido de garantir assessoria técnica e insumos para 
o aproveitamento sustentável dos recursos”.

No relatório final da III Conferência Nacional de Saúde Indígena, o item de nº 138 
indica a necessidade de “realizar pesquisa alimentar e nutricional junto às comunidades 
indígenas com o objetivo de obter um quadro de situação nutricional, para que a Funasa 
defina uma política de nutrição, em parceria com organizações governamentais e não-gover-
namentais, respeitando os hábitos alimentares de cada povo”. O item nº 154 apresenta 
“acrescentar aos programas de saúde e educação a conscientização do perigo advindo dos 
alimentos industrializados e geneticamente modificados, bem como o incentivo à produção 
e ao uso de alimentos naturais”.

Para compreender o que ocorre hoje com as populações indígenas é necessário distin-
guir as múltiplas realidades que compõem as várias “nações indígenas” no país. Suas com-
plexidades, a acentuada diversidade ecológica, social e cultural e a existência de informações 
parciais, dificultam e comprometem o entendimento da atual situação nutricional.

É necessário analisar as conseqüências do contato com a sociedade nacional sobre a 
subsistência e estado nutricional, onde são claros os efeitos negativos, uma vez que popu-
lações indígenas dependem essencialmente do ambiente para a manutenção biológica e 
onde a degradação e redução territorial, levam a uma deterioração quali-quantitativa da 
dieta e da situação nutricional (Coimbra Jr 1985; 1989; Santos, 1991, 1993).

É fundamental, portanto, a tarefa de monitorar a situação alimentar e nutricional das 
famílias indígenas por um sistema que possa realizar um diagnóstico e acompanhamento 
atualizado da situação nutricional, caracterizando grupos de risco e oferecendo subsídios 
para a formulação de políticas, estabelecimento de programas e intervenções.

Objetivo

Diagnóstico e acompanhamento da situação alimentar e estado nutricional,  e seus 
fatores determinantes das comunidades indígenas de dez distritos sanitários especiais indí-
genas, subsidiando o planejamento, a implantação e a avaliação de políticas, programas e 
intervenções, especialmente nas situações de risco nutricional.
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Atividades a serem financiadas pelo Vigisus II

1. Implantação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) 

A implantação de um Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional para população 
brasileira vem sendo proposta desde 1977, acompanhada pela idéia de construção de um 
sistema de informações para vigilância do estado nutricional e situação alimentar de uma 
determinada população. Esta proposta baseou-se nas recomendações preconizadas por 
órgãos como Opas, ONU e FAO .

No Ministério da Saúde (MS), o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) 
está regulamentado como atribuição do SUS por meio da Portaria nº 080-P (16/10/1990). 
Atualmente, o sistema que foi recentemente reformulado para funcionar no âmbito do Da-
tasus-MS está em fase de reformulação e implantação em instância nacional.

Um sistema de vigilância alimentar e nutricional tem como objetivo o diagnóstico da 
situação nutricional, predizendo de maneira contínua tendências das condições de nutrição 
e alimentação de uma população e seus fatores determinantes, com fins de planejamento 
e avaliação  de políticas, programas e intervenções.

O sistema faz a alimentação e a nutrição serem vistas de maneira ampliada e interse-
torial, em um exercício contínuo de identificação de fatores que determinam os problemas 
nessas áreas. Embora as raízes desses problemas residam com certeza, nos fatores estru-
turais, ou seja no modelo de desenvolvimento econômico, social e político de um país, 
a informação gerada pelo sistema de vigilância nutricional, pode apoiar na prevenção e 
influir de forma decisiva na solução dos distúrbios nutricionais da população.

O sistema deve ser concebido, principalmente como um sistema de monitoramento 
de informações sobre o perfil  nutricional e alimentar de uma determinada população, e 
para o acompanhamento de programas públicos de intervenção nutricional. Para o alcance 
dessa potencialidade, o sistema pode e deve utilizar diversas fontes de informações, como, 
pesquisas populacionais sobre alimentação e nutrição e dados sobre programas e ações de 
promoção e assistência à saúde e à nutrição, assim como os dados provenientes dos ser-
viços de saúde, em especial as unidades básicas e ambulatoriais, e os programas de agentes 
comunitários de saúde, no caso da saúde indígena, os Agentes Indígenas de Saúde.

O sistema, assim estruturado, deverá receber informações de pesquisas transversais 
de âmbito nacional, ou local, para o conhecimento do perfil alimentar e nutricional da 
população. Os estudos e pesquisas de alimentação e nutrição, desenvolvidos por etnias e 
por região, são importantes para compor a base de dados do sistema de vigilância.

Entre as linhas de estudos e pesquisas necessários para a composição da base de da-
dos do sistema de vigilância alimentar e nutricional da população indígena, destacam-se 
os seguintes temas: carências nutricionais (macro e micronutrientes); consumo alimentar; 
produção e disponibilidade de alimentos; hábitos e práticas alimentares nas diferentes 
fases da vida; fatores de proteção ao aleitamento materno; antropologia nutricional, com 
identificação de alimentos tradicionais; consumo de álcool e tabaco; estilo de vida; alimen-
tação escolar; assim como a avaliação de programas e projetos de alimentação e nutrição 
desenvolvidos em áreas indígenas.

Nas unidades de saúde e programas comunitários, a vigilância nutricional deve obter 
informações da população assistida, para apoiar a melhoria das práticas de assistência indi-
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vidual e coletiva, prestada aos usuários dos serviços. Ao contrário das pesquisas, o sistema 
de vigilância  nos serviços de saúde representa uma fonte de informação privilegiada e 
atual que trata do processo de identificação de risco nutricional sem estimativas, atuando 
nos casos, no ato do diagnóstico.

Os dados gerados nos serviços, diferente das pesquisas, identificam e individualizam 
os problemas nutricionais, permitindo a captação para uma atuação diferenciada, quer seja 
priorizando a assistência, quer para a entrada em programas de suplementação alimentar. 
A intervenção rápida é propiciada dessa forma, e em menor custo em relação às pesquisas, 
refletindo o momento presente e o cotidiano, recurso que somente os profissionais de saúde 
e agentes comunitários podem oferecer com sua vivência diária.

Desse modo, os serviços de saúde podem colaborar para apontar as modificações 
do perfil nutricional de uma localidade ou região, com base na geração de informações 
consistentes obtidas na rotina de atendimento nas unidades de saúde e de programas co-
munitários, com baixo custo e boas condições operacionais, sendo fonte de informação 
complementar às pesquisas, no delineamento do diagnóstico coletivo.

Portanto, o papel dos serviços de saúde no sistema de vigilância é contribuir com 
a geração de informações confiáveis, para os programas públicos de promoção à saúde, 
alimentação e nutrição, valendo-se do diagnóstico, do monitoramento e da avaliação da 
situação nutricional coletiva, sem esquecer sua principal vocação, que é a detecção e a 
assistência individual dos casos de risco nutricional.

Os serviços de saúde constituem-se em espaços essenciais no sistema de vigilância, 
locais de atuação de um conjunto de importantes programas e ações de saúde e nutrição. 
A incorporação do acompanhamento do estado nutricional da população assistida à prática 
clínica, é um passo fundamental para a articulação entre o sistema e as ações de saúde. Os 
serviços de saúde recebem os indivíduos com distúrbios de saúde e nutrição, conseqüência 
de uma série de causas (socioeconômicas, culturais e biológicas), e precisam dar resposta 
imediata, efetiva, e intervenção adequada. O poder de resolutividade do setor saúde na 
promoção à boa nutrição é imenso, mesmo sem propiciar resolução das causas básicas dos 
problemas nutricionais, como melhoria da renda familiar, acesso a bens e serviços públicos, 
entre outros. O sistema de vigilância deve ser então entendido como um importante instru-
mento de ação, devendo ultrapassar seu senso de ser apenas um grande banco de dados. 
Assim reconhece-se que na vigilância nutricional, a informação deve servir para ação.

Os serviços de saúde têm então a possibilidade estratégica de serem espaços de iden-
tificação e monitoramento da situação de alimentação e nutrição de coletividades. Todos 
os esforços são pertinentes em promover sua organização para este fim.

Na atenção à saúde indígena, as informações coletadas pelo sistema servirão para a 
avaliação do estado nutricional de todos os indivíduos atendidos, em especial os  grupos 
de alto risco, crianças menores de cinco anos, gestantes e nutrizes.

No âmbito da rede de assistência à saúde indígena, o Sistema deverá se incorporar 
à rotina de atendimento das equipes de saúde indígena, avaliando o estado nutricional 
de todos os indivíduos que buscarem atendimento nas unidades indígenas de saúde. O 
monitoramento do estado nutricional deverá ser implementado de maneira continuada, 
possibilitando informações e análises que direcionem a ações de promoção da saúde e 
nutrição.
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O sistema terá como área temática o estado nutricional e o consumo de alimentos, 
onde o componente alimentar envolva aspectos relativos à promoção de práticas alimentares 
saudáveis e à prevenção e controle dos distúrbios alimentares e de patologias associadas 
à alimentação e nutrição.

A consolidação do sistema supõe uma rede com atividades padronizadas e comple-
mentares, tendo o papel de receber dados, transformá-los, devolvê-los à rede do Sistema 
de Informação de Saúde Indígena, à comunidade monitorada, às organizações indígenas e 
à sociedade civil, servindo para sua retroalimentação.  Deverá contar com equipe respon-
sável pelas diferentes etapas e em todos os níveis, desde a equipe de saúde dos pólos- base, 
distritos sanitários, centro de monitoramento em alimentação e nutrição indígena e uma 
coordenação central no Departamento de Saúde Indígena (Desai) da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa). Deverá ser desenvolvido e incorporado ao Siasi, um módulo específico 
para receber dados da vigilância nutricional, baseado no modelo proposto para a Vigilância 
Alimentar e Nutricional (VAN) do Ministério da Saúde.

A Vigilância Alimentar e Nutricional das comunidades indígenas, enquanto sistema, 
deverá estar articulada em uma rede, formada pela reunião de dados dos usuários e orga-
nizados em um fluxo contínuo de informações. O diagnóstico descritivo e analítico dos 
problemas e dos principais determinantes deverá caracterizar as áreas geográficas onde 
serão implementados.

Os dados da Vigilância Nutricional, incorporados ao Sistema de Informação (SIASI), 
deverão integrar na coleta de dados e no processamento, os dados obtidos de forma direta 
nos domicílios por meio das ações das equipes de saúde indígena e unidades indígenas 
de saúde. 

O sistema deverá utilizar dados e indicadores nutricionais, referendados por especial-
istas em nutrição e em saúde indígena, coletados nos serviços de atenção à saúde, através 
de formulário elaborado pela Gerência de Vigilância Nutricional/Desai, assim como, dados 
fornecidos por estudos e pesquisas padronizadas, disponibilizados em centros de pesquisas, 
universidades e de outras instituições com experiências na área.

Consideramos como entidades responsáveis pela entrada de dados, instituições gov-
ernamentais e não-governamentais que geram dados e informações de interesse, auxiliando 
no entendimento do perfil nutricional da população. Com a integração de informações, 
serão evitados os procedimentos paralelos de coleta e processamento de dados, garantindo 
interfaces do monitoramento da situação de alimentação e nutrição.

A opção de investimentos em pesquisa tem sido adotada por inúmeros países. No 
Chile, a aplicação de recursos na realização de pesquisas na área de alimentação e nutrição, 
representa cerca de 1% do orçamento com o programa de suplementação alimentar com 
o sistema de vigilância alimentar e nutricional. Na atenção básica, os dados serão obtidos 
de forma direta, na chegada de todo e qualquer usuário do serviço de atenção à saúde e 
nos domicílios pelos agentes indígenas de saúde (AIS), especialmente para coleta de dados 
de crianças e gestantes. 

O novo sistema de vigilância será implementado, em 10 Dseis, das cinco regiões 
brasileiras, como projetos piloto que possam testemunhar uma determinada situação epi-
demiológica, o monitoramento, implementação de ações e avaliação de resultados.
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2. Métodos de avaliação e indicadores do estado nutricional 

A antropometria será eleita como método de diagnóstico e monitoramento do estado 
nutricional. Para fins de vigilância, a coleta de dados será de forma direta, pela da visita 
domiciliar e na rotina de atendimento no serviço de atenção básica, com análise mensal 
de dados. 

Para as crianças, o monitoramento mensal do peso deverá proporcionar a construção 
e análise do ganho de peso ou a velocidade de crescimento entre o intervalo de análise.

Para indivíduos com baixo peso, obesidade ou outras patologias associadas a nutrição, 
deverão ser propostas ações específicas de acompanhamento e assistência, o que implicará 
uma rotina diferenciada de vigilância.

3.  Implementação de Assistência Nutricional e Promoção de Práticas Alimentares 
Saudáveis

a) Ações de assistência

Como já descrito anteriormente, os serviços de saúde são um espaço essencial no 
sistema, local de atuação de um conjunto importante de ações de saúde e nutrição. Um 
aspecto fundamental nas ações de saúde é a incorporação do acompanhamento do estado 
nutricional de toda a clientela à prática clínica, como forma de qualificar a assistência. As 
ações deverão ser desenvolvidas com todos os indivíduos avaliados que apresentarem al-
terações nutricionais, em especial com mães ou responsáveis pelas crianças, discutindo as 
causas determinantes do crescimento infantil saudável e dos problemas infantis no período 
de monitoramento. 

As equipes de saúde deverão estar preparadas para o desenvolvimento de encontros 
periódicos com  grupos de mães onde serão enfocados os aspectos positivos implementados 
junto às crianças que proporcionaram o bom crescimento e também aspectos que poderiam 
estar prejudicando, possíveis de serem modificados. Ações que promovam a saúde infantil 
e materna deverão ser definidas com o grupo,  até o encontro seguinte. 

As gestantes e crianças que apresentarem inadequações no ganho de peso no período 
analisado deverão ser referidas ao serviço de assistência médica e nutricional, recebendo 
orientação individualizada. A família deverá ser amparada por programas comunitários 
que garantam o direito à alimentação em qualidade e quantidade suficientes e receberá 
acompanhamento e apoio pelas visitas domiciliares.

Para tornar real essa previsão é indispensável a articulação com outros órgãos e insti-
tuições de governo e não-governamentais que têm responsabilidades ou que desenvolvem 
programas de transferência de renda, ou projetos de desenvolvimento e sustentabilidade dos 
povos indígenas. Essa articulação, a ser consolidada mediante termos de compromisso, terá 
por objetivo pactuar ações conjuntas e disponibilizar a esses órgãos os dados da vigilância 
nutricional para que sejam referência na seleção das áreas prioritárias para a implantação 
dos programas e para a formulação de indicadores de avaliação dos mesmos. 

Entre os órgãos governamentais a serem envolvidos destacam o MJ/Funai/Diretoria de 
Assistência/Coordenação Geral de Desenvolvimento Comunitário e  o Ministério do De-
senvolvimento Agrário; o Ministério do Meio Ambiente; o Ministério da Cultura (Decreto 
nº  3.799, de 19/4/2001) e o Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate 
à Fome, vinculado à Presidência da República (Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro 
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de  2003).  Entre as instituições/organizações não governamentais que deverão ser envolvi-
dos, estão a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab); a 
Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste Minas Gerais e Espírito Santo 
(Apoinme); o Conselho de Caciques do Sul;  o Instituto socioambiental; Centro de Trabalho 
Indigenista; a Associação Brasileira de ONGs (Abong); e Pastoral da Criança.

Deverão, ainda, ser desenvolvidas ações de assistência aos portadores de doenças 
crônicas, tais como, diabetes mellitus, hipertensão e obesidade, evitando o agravamento 
destas patologias, por meio de formação de grupos e também por meio individualizado.

b) Promoção de práticas alimentares saudáveis

As comunidades deverão ser motivadas para compreenderem a importância de práticas 
alimentares saudáveis e lutarem pela implementação das mesmas. As ações deverão ser 
desenvolvidas com as famílias, especialmente com as mulheres e educadores indígenas. 

A promoção de práticas alimentares saudáveis inicia-se com atividades de incentivo 
ao aleitamento materno, onde serão abordados o aleitamento materno nos primeiros meses, 
a introdução de alimentos complementares, a identificação dos alimentos e preparações 
consideradas saudáveis e adequadas nas diferentes fases da vida, bem como a prevenção de 
distúrbios nutricionais, incluindo a desnutrição, a carência de micronutrientes, a obesidade 
e outras patologias decorrentes de erros alimentares.

Merecerá enfoque prioritário o resgate de hábitos e práticas alimentares tradicionais 
inerentes ao consumo de alimentos locais, de baixo custo e elevado valor nutritivo. Também 
deverão ser contempladas práticas alimentares que previnam doenças crônicas não-trans-
missíveis, tais como diabetes mellitus, obesidade e hipertensão arterial. Para isto, deverão 
ser definidas estratégias de divulgação e comunicação de guias alimentares adequadas à 
realidade local, como jornal comunitário, contando com os recursos humanos e materiais 
da comunidade, especialmente das escolas indígenas, por meio dos educadores.

Deverão ser implementados métodos educativos que contemplem a participação de 
diferentes agentes sociais das comunidades, tais como pajés, parteiras, avós, educadores 
indígenas, agentes e auxiliares de saúde, com utilização de técnicas adaptadas aos diferentes 
espaços geográficos, econômicos e culturais.

Os resultados obtidos no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional deverão ser 
apresentados e discutidos com a comunidade, sendo utilizados como estratégia de envolvi-
mento e participação comunitária.

Estratégia de implantação  

Como estratégia principal de implantação da Vigilância Nutricional para as comuni-
dades indígenas,  está prevista a realização de convênios e acordos de cooperação técnica 
com instituições de referência em vigilância nutricional e saúde indígena, assim como 
consultas a pesquisadores ligados a estas áreas de conhecimento, para formulação dos pro-
tocolos de procedimentos e definição das linhas de capacitação de todos os profissionais 
envolvidos com a atenção à saúde indígena.

A realização de eventos com a presença de pesquisadores brasileiros, ligados à 
vigilância nutricional e à saúde indígena, são necessários para a definição de prioridades 
de investigação sobre o estado nutricional dos povos indígenas considerando suas especi-
ficidades. A participação  de especialistas da área na discussão e aprovação desta proposta 
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é fundamental para a conformação de uma rede de colaboradores em nutrição e saúde 
indígena, que poderá apoiar tecnicamente a Funasa na implementação de ações para a 
melhoria das condições nutricionais destas comunidades.

Na implantação de sistemas de vigilância nutricional, tanto em instâncias locais, 
quanto em instâncias de gestão municipal, estadual e federal, destaca-se a Escola Nacio-
nal de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp-Fiocruz),  autarquia do Ministério 
da Sáude, com sede no Rio de Janeiro e Diretoria Regional (Direb-Fiocruz) localizada em 
Brasília-DF. A Direb-Fiocruz participa da atual reformulação do Sisvan do Ministério da 
Saúde, apoiando a Coordenação de Nutrição do Ministério na capacitação dos profissionais 
envolvidos, em todas as instâncias citadas.

Na vigilância nutricional das comunidades indígenas, o Desai/Funasa deverá contar 
com a parceria da Direb-Fiocruz, que tem sede em Brasília-DF, desde as propostas iniciais 
de definição de prioridades  de acompanhamento e indicadores de estado nutricional, até a 
estruturação e planejamento e acompanhamento da capacitação dos profissionais envolvidos 
em todos os níveis de atenção à saúde. Para tal será utilizado a matriz do curso de capaci-
tação à distância :Aperfeiçoamento em Vigilância Alimentar e Nutricional, já elaborado 
pela Fiocruz, que é utilizado para capacitação de profissionais de saúde de nível superior 
de todo o Brasil. Esta matriz deverá sofrer as modificações necessárias para a realidade da 
saúde indígena, e dos profissionais nela envolvidos.

As demais instituições a serem contratadas, deverão atuar na capacitação em instância 
local, treinando as equipes de saúde que integram os pólos-base. Estas instituições serão 
localizadas de acordo com a atuação que já realizem em áreas indígenas, como forma de 
facilitar a implementação dos treinamentos, devido à proximidade geográfica, e ao prévio 
conhecimento da realidade onde irão intervir. A capacitação será realizada utilizando-se 
módulos temáticos, aplicados em periodicidade mensal, seguindo-se o plano elaborado 
pelo Desai em parceria com a Direb-Fiocruz. Os conteúdos e planos elaborados pela par-
ceria Desai-Direb serão conhecidos e discutidos previamente com as instituições, onde 
será considerada a experiência destas, com a população indígena.

Os profissionais de saúde serão capacitados para avaliação antropométrica, classifi-
cação do estado nutricional, identificação dos casos de risco e para responder prontamente 
com aconselhamento e tratamento/referência como necessário. Serão capacitados para acon-
selhar os pais ou cuidadores das crianças, e gestantes, em todo o encontro. As informações 
serão precisamente registradas. O treinamento também levará em conta a mobilização da 
comunidade para a melhoria das condições nutricionais da população.

Os profissionais de saúde deverão estar cientes do papel do componente nutrição 
na saúde indígena e da importância do aconselhamento e acompanhamento utilizando-
se intervenções culturalmente apropriadas. O aconselhamento que se seguir à avaliação 
antropométrica, será baseado nos manuais existentes do SUS, adaptados à realidade e à 
cultura dos povos indígenas.

Como no Brasil não há dados nacionais sobre o estado nutricional de povos indíge-
nas, é fundamental a realização de um inquérito nutricional, com amostra populacional 
de todos os distritos indígenas. Os resultados da pesquisa deverão fornecer informações 
fidedignas para o estabelecimento e a avaliação de políticas e programas públicos, devendo 
ser representativas de áreas geográficas, grupos populacionais e problemas prioritários, 
como desnutrição protéico-energética, anemia ferropriva, hipovitaminose A, além de dados 
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de consumo alimentar. Seus resultados também deverão compor os dados do sistema de 
vigilância, através do Siasi.

Resultado esperado

Equipes de saúde dos 10 Dseis incorporando às suas ações, o diagnóstico e o acom-
panhamento da situação alimentar e nutricional da população assistida, com capacidade 
de identificar e intervir nos casos de risco no ato do diagnóstico.

Resultados intermediários

1. Gerência de Nutrição em esfera central do Desai estabelecendo uma unidade cen-
tral de coordenação das ações de vigilância alimentar e nutricional, constituída e 
estruturada.

2. Instituições prestando assistência técnica nas  regiões selecionadas e apoiando o 
Desai e os Dseis com o desenvolvimento e implementação do sistema de vigilância 
alimentar e nutricional e promoção de práticas alimentares saudáveis.

3. Pólos-base e Emsi dos Dseis-piloto equipados para avaliação antropométrica da 
população indígena.

4. Resultados das pesquisas compondo a base de dados do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional, com as informações subsidiando as intervenções ne-
cessárias.





Subcomponente 3

Fundo de iniciativas comunitárias

Justificativa

A criação do Fundo de Iniciativas Comunitárias de Saúde Indígena (doravante 
denominado Fundo) atende inúmeras das propostas debatidas e aprovadas durante a III 
Conferência Nacional de Saúde Indígena (Luziânia, Goiás, 14 a 18 de maio de 2001)23 e 
responde às demandas de distintas organizações indígenas por apoio a pequenos projetos 
de iniciativa e gestão comunitárias.

Reflete também as lições adquiridas pelo Banco Mundial com a implementação 
de projetos de promoção da saúde dos povos indígenas em outros países da América 
Latina, que ressaltam a necessidade de reconhecer que fatores culturais e interculturais 
são elementos determinantes das condições de vida e da saúde de indivíduos e comuni-
dades, e que a heterogeneidade étnica e cultural das populações indígenas dificulta ou 
inviabiliza a adoção de um modelo único ou universal de atendimento na área da saúde 
indígena, sendo, por conseguinte, necessário dar maior ênfase ao desenvolvimento de 
estratégias locais de promoção e atendimento à saúde dos povos indígenas, que envolvam 
a participação comunitária em todas as suas etapas de implementação e sejam social e 
culturalmente adequadas.

A constituição do Fundo complementará as ações planejadas para os outros dois 
subcomponentes do componente de “Saúde Indígena” (“Desenvolvimento Institucional” 
e “Apoio a Novas Intervenções em Saúde Indígena”) e sua coordenação técnica ficará 
sob a responsabilidade da Unidade de Coordenação do Projeto.

Durante o período de implementação do Projeto Vigisus II, o Fundo financiará, por 
meio de sistema de doação a realização de até 150 subprojetos locais de promoção da 
saúde indígena.

À medida em que o Fundo adota a abordagem do Desenvolvimento Orientado por 
Demanda Comunitária –  Community-Driven Development (CDD) –, estes subprojetos 

23. Como parte da implementação do componente de Saúde Indígena, o projeto Vigisus, financiou, durante a 
primeira etapa de sua implementação, a realização da III Conferência Nacional de Saúde Indígena, que reuniu mais 
de 350 representantes das etnias indígenas do Brasil.  Esta Conferência enfatizou, dentre outras, as seguintes propostas, 
que estão incorporadas na elaboração do componente de Saúde Indígena e no subcomponente do Fundo do Projeto 
Vigisus-II:

• o protagonismo das organizações indígenas na promoção da saúde indígena e na prevenção de doenças;
• o fortalecimento dos mecanismos de controle social por meio dos organismos previstos pela Política Nacional 

de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (os Conselhos Locais e os Conselhos Distritais de Saúde);
• a adequação sociocultural das intervenções em saúde junto às populações indígenas;
• a prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis, da síndrome da imunodeficiência adquirida 

e do alcoolismo, da tuberculose, da saúde da mulher, da criança e do adolescente;
• a promoção da participação das mulheres na implementação de ações de saúde e nas instâncias de controle 

social;
• a formação de corpo técnico indígena e a inclusão dos saberes tradicionais relativos ao processo de doença 

e cura na capacitação do pessoal admitido para atuar junto às comunidades indígenas.
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deverão ser propostos e implementados pelas próprias comunidades indígenas (aldeias, 
malocas, grupos de famílias).

As propostas deverão ser apresentadas pelas organizações indígenas constituídas e 
regulamentadas de acordo com a lei brasileira, isto é,  que possuam estatuto registrado em 
cartório e  inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

As propostas oriundas das comunidades indígenas serão examinadas e selecionadas, 
seguindo-se critérios de elegibilidade das propostas e diretrizes de seleção e priorização dos 
subprojetos, podendo haver lançamento de editais regionalizados ou por áreas prioritárias.

Os critérios de elegibilidade e o processo de seleção e aprovação das propostas, bem 
como estratégias de acompanhamento e avaliação estão detalhados no Manual Operacional 
do Fundo.

Objetivos

Ao apoiar e estimular iniciativas e atividades das comunidades indígenas no campo do 
apoio, organização e prevenção na área da saúde, o Fundo tem três objetivos centrais:

1. Incrementar a participação, em esfera local, das populações indígenas no plane-
jamento e implementação de ações de promoção da saúde e, assim, aumentar sua 
capacidade de sustentação.

2. Fortalecer a capacidade das populações indígenas de planejarem e implementarem 
atividades de promoção da saúde, em particular,  e de desenvolvimento comuni-
tário, em geral.

3. Incrementar a participação das mulheres indígenas nos processos de tomada de 
decisão e nas esferas de controle social das ações de saúde indígena.

Tipos de projetos e atividades elegíveis

As iniciativas e atividades propostas pelas comunidades indígenas devem estar 
focalizadas nas seguintes áreas temáticas:

1. A redução da mortalidade neonatal, infantil e materna (tais como a promoção e 
manutenção do aleitamento materno, a capacitação e equipamento das parteiras 
tradicionais, o encorajamento à realização do acompanhamento pré-natal).

2. A promoção da segurança alimentar dos grupos domésticos e a reversão do quadro 
atual de prevalência da desnutrição aguda e crônica em crianças (por exemplo, 
viveiros de plantas frutíferas, hortas comunitárias, cozinhas comunitárias, etc.).

3. A promoção da saúde preventiva (tais como, a proteção de fontes de água utilizadas 
para consumo humano, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis).

4. O resgate e valorização dos conhecimentos e sistemas de saúde tradicionais (inclu-
indo os conhecimentos sobre o valor terapêutico de ervas medicinais, o trabalho 
das parteiras tradicionais, etc.).

5. A promoção da organização das mulheres indígenas (atividades de mobilização, 
organização, capacitação das mulheres indígenas que viabilizem a inclusão de 
suas expressões e a representação de seus interesses específicos nos processos de 
discussão das questões comunitárias e de tomada de decisão).
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As atividades elegíveis para financiamento pelo Fundo incluem:

1. A capacitação de recursos humanos.

2. A aquisição de assistência técnica, treinamentos e cursos de capacitação.

3. A aquisição de equipamentos, serviços e obras.

4. O apoio à realização e à participação em eventos.

5. A produção e a distribuição de materiais de orientação e educação.

O Fundo tem como beneficiários potenciais de seus investimentos:

1. Comunidades indígenas localizadas em todo o território brasileiro, que se carac-
terizam por apresentar elevadas taxas de mortalidade neonatal, infantil e materna, 
bem como a prevalência de desnutrição infantil grave ou aguda, e se beneficiariam 
diretamente dos subprojetos a serem implementados.

2. Organizações indígenas, que se beneficiem na medida em que sua participação 
como organizações proponentes e executoras dos subprojetos a serem financiados 
pelo Fundo contribua para fortalecer suas capacidades de planejamento de ações, 
de gestão de projetos comunitários.

3. Organizações de mulheres indígenas, que se beneficiem do processo de fortaleci-
mento de suas capacidades institucionais e dos incentivos especiais dados à maior 
visibilidade social das questões de gênero e ao aumento de sua representação nas 
instâncias de controle social e de sua participação nas esferas de tomada de de-
cisão.24

4. Os órgãos governamentais responsáveis pela promoção e atendimento à saúde 
indígena, que aprenderão com as iniciativas étnica e culturalmente apropriadas 
de promoção da saúde dos povos indígenas. 

Resultados esperados

Os subprojetos financiados contribuirão para:

1. Estimular o processo de organização das mulheres indígenas e o aumento de sua 
capacidade de participação e representação nas esferas de tomada de decisão.

2. Reforçar a capacidade das organizações indígenas para planejar, implantar, imple-
mentar e gerir projetos comunitários.

3. Fortalecer as instâncias descentralizadas  de identificação de prioridades locais, de 
tomada de decisão, de planejamento de ações e de controle social (os conselhos 
distritais e os conselhos locais) da política nacional de saúde indígena. 

4. Promover a valorização dos saberes autóctones e apoiar a articulação das ações 
voltadas para a saúde indígena com os conhecimentos e sistemas tradicionais de 
saúde.

24. O número de organizações indígenas registradas de acordo com a lei brasileira multiplicou-se na década de 
1990.  Estima-se que existiam, em 2000, 200 organizações indígenas, com larga experiência a) na gestão de projetos 
financiados por organismos nacionais e internacionais, governamentais e não-governamentais e b) no desempenho de 
funções de articulação interna e de representação interétnica.  Constituiu-se, simultaneamente, uma importante rede de 
associações de mulheres indígenas.  (Fonte: Bruce Albert, “Entre a Nova Constituição e o Mercado de Projetos”, in. Na 
Amazônia Brasileira, web page do Instituto Socioambiental, www.isa.org.br.)
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5. Incrementar a adequação cultural das atividades voltadas à proteção e manutenção 
da saúde das populações indígenas, aumentando sua capacidade de sustentação.

Riscos e medidas mitigadoras

São seis os maiores riscos relacionados à implementação satisfatória do Fundo: a) de-
manda insuficiente; b) a disputa pelos recursos do Fundo provocando um processo de de-
sarticulação  ou gerando conflitos entre as comunidades indígenas; c) subprojetos de baixa 
qualidade sendo selecionados em virtude de favoritismo e pressões políticas que influenciam 
as decisões a respeito das doações; d) comunidades indígenas mais carentes de ações de 
promoção de saúde, mas menos organizadas não conseguindo apresentar propostas com a 
mesma agilidade que grupos mais organizados; e) seleção de subprojetos sócio e culturalmente 
inadequados; f) empecilhos burocráticos dificultam a implementação dos subprojetos.

Estes riscos serão minimizados à medida que a estratégia de implementação do 
Fundo:

1. Corresponda a uma resposta a demandas previamente apresentadas pelas comu-
nidades indígenas, o que indica que um número suficiente de subprojetos será 
apresentado.

2. Envolva uma campanha ampla e contínua de promoção e divulgação do componente, 
estimulando a participação, adotando a estratégia de realização de reuniões de 
conscientização junto a lideranças tradicionais e lideranças de mulheres indígenas, 
com vistas a construir consensos a respeito das comunidades que têm problemas 
prioritários e minimizar os riscos de conflitos na disputa pelos recursos do Fundo; 
disponibilize de recursos para a contratação da assistência técnica necessária à 
elaboração das propostas comunitárias junto às organizações não-governamentais; 
inclua, em seus arranjos institucionais, a diretriz de que comunidades que não 
disponham de uma organização registrada de acordo com a lei brasileira apresentem 
suas propostas por meio de uma organização indígena existente;  defina  diretrizes 
de seleção e priorização das propostas comunitárias pelo Conselho Deliberativo 
Nacional que garanta ao atendimento das propostas das comunidades indígenas 
onde as inversões do Fundo são mais necessárias.  Em conjunto, estes instrumentos 
assegurarão que todas as comunidades indígenas estejam conscientes de que tal 
Fundo de doações está disponível e que as comunidades mais carentes das ações 
de promoção da saúde das populações indígenas sejam priorizadas e tenham suas 
demandas consideradas.

3. Adote os princípios da abordagem do Desenvolvimento Comandado pela 
Comunidade (CDD), envolvendo quer a ampla participação das comunidades 
indígenas na identificação e seleção de suas propostas, na implementação e 
avaliação de seus subprojetos, quer um mecanismo de tomada de decisões com 
ampla participação das organizações indígenas e, em especial, das organizações das 
mulheres indígenas, que, em suas decisões, serão norteados por critérios claros de 
elegibilidade e seleção de subprojetos.25  Estes princípios assegurarão  uma menor 

25. Mais detalhes sobre os critérios de elegibilidade e aprovação de subprojetos para financiamento pelas 
doações do Fundo e sobre os arranjos institucionais previstos para implementação do subcomponente estão descritos 
em seu Manual Operacional.
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influência das pressões políticas sobre o processo de aprovação de propostas,  a 
adequação sociocultural das propostas; e qualidade e a viabilidade técnica dos 
subprojetos a serem financiados.

4. Enfim, incorpore a experiência de sucesso de outros projetos que têm recentemente 
trabalhado com as comunidades indígenas na Amazônia Legal (Projetos Demon-
strativos Tipo A e Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas) com mecanismos 
menos burocratizados de repasse de recursos e prestação de contas.

Atividades

A implantação e implementação do Fundo de Iniciativas Comunitárias  requer alguns 
arranjos institucionais que viabilizem sua implementação tais como:

1. Criação da Unidade Gestora do Fundo em instância central da Funasa (responsável 
por sua gestão e administração).

2. Criação de uma Câmara Técnica de Aprovação de Subprojetos (responsável pela 
análise técnica dos mesmos).

3. Constituição e capacitação do Conselho Deliberativo Nacional (responsável pela 
aprovação final dos subprojetos).

4. Assinatura de acordo de Cooperação Técnica com o Banco do Brasil para desem-
bolso dos recursos e acompanhamento da prestação de contas.

A divulgação da existência do Fundo, suas diretrizes gerais e critérios de aprovação de 
subprojetos é estratégica no sentido de minimizar os riscos potenciais do subcomponente e requer 
a elaboração de material de divulgação e envolvimento de pessoas e organizações que possam 
fazer com que as informações cheguem até às comunidades de modo claro e objetivo.

Com o objetivo de permitir que todas as comunidades tenham iguais oportunidades 
de apresentar propostas é necessário o desenvolvimento de algumas atividades críticas:

1. Elaboração de material de divulgação.

2. Validação e edição do material produzido.

3. Realização de oficinas regionais para divulgação.

4. Capacitação de organizações indígenas e comunidades para elaboração de pro-
postas.

Para operacionalização do Fundo deverão ser executadas as seguintes atividades:

1. Análise preliminar das propostas pela Unidade Gestora do Fundo.

2. Análise técnica das propostas e realização de reuniões da Câmara Técnica de 
avaliação de subprojetos.

3. Realização de reuniões do Conselho Deliberativo Nacional.

4. Assinatura de contratos de repasses de recursos.

5. Realização de oficinas de implementação dos projetos quando devem ser revistos 
detalhadamente os passos de sua execução.26

26. A experiência do PDA recomenda esta como uma atividade essencial para o sucesso das propostas 
comunitárias.
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O monitoramento da execução dos subprojetos e avaliação de seus resultados com-
preendem:

1. Implantação de um sistema informatizado de monitoramento.

2. Realização de visitas de supervisão.

3. Análise de relatórios de prestação de contas e de implementação.

4. Divulgação de resultados e experiências comunitárias.

5. Realização de estudos de avaliação de resultados e impacto.



Manual Operacional

Fundo de Iniciativas Comunitárias de Saúde Indígena





Fundo de iniciativas comunitárias de saúde indígena

1. Apresentação

O Fundo de Iniciativas Comunitárias de Saúde Indígena constitui um sub-compo-
nente do “Componente II – Saúde Indígena” do Projeto Vigisus II, prevê um investimento 
de R$10.000.000 e será regido em sua operacionalização pelas normas e diretrizes 
estabelecidas neste Manual.

A constituição do Fundo, no âmbito do Projeto Vigisus II;  atende inúmeras das 
propostas debatidas e aprovadas durante a III Conferência Nacional de Saúde Indígena 
(Luziânia, Goiás, 14 a 18 de maio de 2001);27 responde às demandas de distintas orga-
nizações indígenas por apoio a pequenos projetos de iniciativa e gestão comunitárias e à 
incapacidade do Projeto, durante sua fase anterior de implementação, de apoiar efetiva 
e sistematicamente iniciativas comunitárias que podem contribuir de forma eficaz para 
promover as condições de saúde das populações indígenas brasileiras;  é coerente com a 
diretriz geral do Projeto Vigisus, que previa correções e revisões de suas diretrizes ao final 
de cada fase derivadas da experiência prática anteriormente adquirida;  reflete as lições 
adquiridas pelo Banco Mundial com a implementação de projetos de promoção da saúde 
indígena em outros países da América Latina, que ressaltam a necessidade de reconhecer 
que fatores culturais e interculturais são elementos determinantes das condições de vida 
e da saúde de indivíduos e comunidades que a heterogeneidade étnica e cultural das 
populações indígenas dificulta ou inviabiliza a adoção de um modelo único ou universal 
de atendimento na área da saúde indígena, sendo, por conseguinte, necessário dar maior 
ênfase ao desenvolvimento de estratégias locais de promoção e atendimento à saúde dos 
povos indígenas; que  envolvam a participação comunitária em todas as suas etapas de 
implementação e sejam social e culturalmente adequadas.

Por isto, a operacionalização do Fundo se orienta pelos princípios e diretrizes da 
abordagem do “Desenvolvimento Orientado pela Demanda Comunitária”  –  Community-
Driven Development (CDD), destacando-se: a participação da comunidade na identifi-
cação de suas prioridades, no planejamento de seu desenvolvimento, na implementação 
e na gestão de projetos comunitários de forma a ajustar as atividades financiadas pelo 

27. Como parte da implementação do componente de Saúde Indígena, o projeto Vigisus, financiou, durante 
a primeira etapa de sua implementação, a realização da III Conferência Nacional de Saúde Indígena, que reuniu 
mais de 350 representantes das etnias indígenas do Brasil.  Esta Conferência enfatizou, entre outras, as seguintes 
propostas, que estão incorporadas na elaboração do componente de Saúde Indígena e no subcomponente do Fundo 
do Projeto Vigisus-II:

• o protagonismo das organizações indígenas na promoção da saúde indígena e na prevenção de 
doenças;

• o fortalecimento dos mecanismos de controle social pelos organismos previstos pela Política Nacional de 
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (os conselhos locais e os conselhos distritais de saúde);

• a adequação sociocultural das intervenções em saúde junto às populações indígenas;
• a prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis, da síndrome da imunodeficiência 

adquirida e do alcoolismo, da tuberculose, a saúde da mulher, da criança e do adolescente;
• a promoção da participação das mulheres na implementação de ações de saúde e nas instâncias de 

controle social;
• a formação de corpo técnico indígena e a inclusão dos saberes tradicionais relativos ao processo de 

doença e cura na capacitação do pessoal admitido para atuar junto às comunidades indígenas.
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Fundo às culturas locais e ao atendimento das necessidades reais das comunidades locais; 
a descentralização dos processos de tomada de decisão e a parceria entre as organizações 
da sociedade civil e os órgãos de governo em relação às responsabilidades pela operação 
e manutenção do patrimônio público comunitário; o fortalecimento dos mecanismos de 
controle social sobre a gestão das políticas públicas; e os focos no planejamento e na sus-
tentabilidade das ações.28

A adoção dessa abordagem se baseia, ademais,  nas lições aprendidas e nos êxitos 
alcançados por diversos projetos recentemente financiados pelo Banco Mundial e outras 
agências doadoras internacionais que tinham as populações indígenas do Brasil como parte 
de seu público (Projetos Demonstrativos Tipo A, Projeto Integrado de Proteção às Popula-
ções e Terras Indígenas da Amazônia Legal, Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas, 
e o Programa de Combate à Pobreza Rural do Estado do Maranhão) e que a adotaram; na 
grande legitimidade social que a mesma angaria entre as próprias populações indígenas e 
as organizações sociais que as representam; e  novamente na necessidade de responder ao 
desafio imposto à promoção da saúde dos povos indígenas em virtude da grande diversi-
dade étnica e cultural das populações indígenas do Brasil que requer o desenvolvimento 
de sistemas locais e culturalmente adequados de saúde.

2. Objeto

O Fundo financia iniciativas e atividades de promoção da saúde indígena propostas 
e implementadas pelas comunidades indígenas (aldeias, malocas, grupos de famílias), 
localizadas em todo o país, e encaminhadas pelas organizações indígenas constituídas 
e regulamentadas de acordo com a lei brasileira, isto é, possuam Estatuto registrado em 
cartório e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

As propostas oriundas das comunidades indígenas são examinadas e selecionadas 
em bases competitivas, seguindo-se critérios de focalização das atividades do Fundo, 
de elegibilidade das propostas e de aprovação dos subprojetos definidos neste Manual 
Operacional.

Cada subprojeto deve ter um valor máximo equivalente a US$ 10.000,00 (doze mil 
dólares norte-americanos).  Além dos custos de implementação do subprojetos, o Fundo 
financia adicionalmente os custos de assistência técnica fornecida por organizações 
indigenistas não-governamentais que sejam requeridos para apoiar a elaboração das 
propostas; e assessorar a gestão administrativa e financeira dos subprojetos implementados 
pelas comunidades indígenas. 

Durante o período de implementação do Projeto Vigisus II, o Fundo atenderá, por meio 
do sistema de doação, à cerca de 150 demandas comunitárias por pequenos subprojetos.

28. Em sua operacionalização, o Fundo não adota, contudo, um dos princípios geralmente associados à 
abordagem do Desenvolvimento Comandado pela Comunidade  a saber: a exigência da contrapartida comunitária que 
contribui para a formação de um sentimento comunitário de propriedade e um maior comprometimento em relação 
ao subprojeto.  Esta opção tem por razão de ser o valor limitado das doações individuais a serem feitas pelo Fundo 
(valor máximo equivalente a US$ 12.000).   Esta decisão tem por precedente as diretrizes dos Projetos Demonstrativos, 
que dispensavam de contrapartida comunitárias as doações individuais de valor igual ou inferior ao equivalente a US$ 
15.000.
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3. Beneficiários potenciais

O Fundo tem como beneficiários potenciais de suas inversões:

1. Comunidades indígenas localizadas em todo o território brasileiro, que se benefi-
ciam diretamente dos subprojetos a serem implementados.

2. Organizações indígenas, que se beneficiam na medida em que sua participação 
como organizações proponentes e executoras dos subprojetos a serem financiados 
pelo Fundo contribui para fortalecer suas capacidades de planejamento de ações, 
de gestão de projetos comunitários.

3. Organizações de mulheres indígenas, que se beneficiam do processo de fortaleci-
mento de suas capacidades institucionais e dos incentivos especiais dados à maior 
visibilidade social das questões de gênero e ao aumento de sua representação nas 
instâncias de controle social e de sua participação nas esferas de tomada de de-
cisão.

4. Os órgãos governamentais responsáveis pela promoção e atendimento à saúde 
indígena retiram das lições a serem aprendidas a respeito de iniciativas étnica 
e culturalmente apropriadas de promoção da saúde dos povos indígenas ao seu 
principal benefício com a implementação do Fundo.

O número de organizações indígenas registradas de acordo com a lei brasileira mul-
tiplicou-se na década de 1990.  Estima-se que existiam, em 2000, 200 organizações indí-
genas, com larga experiência na gestão de projetos financiados por organismos nacionais 
e internacionais, governamentais e não-governamentais e no desempenho de funções de 
articulação interna e de representação interétnica.  Constituiu-se, simultaneamente, uma 
importante rede de associações de mulheres indígenas.29

4. Objetivos

Ao apoiar e estimular iniciativas e atividades das comunidades indígenas no campo do 
apoio, organização e prevenção na área da saúde, o Fundo teria três objetivos centrais:

1. Incrementar a participação, à esfera local, das populações indígenas no planeja-
mento e implementação de ações de promoção da saúde e, assim, aumentar sua 
capacidade de sustentação (pois estas ações responderiam a necessidades reais 
da população por elas atendidas, teriam condições de promover a adequação do 
sistema de saúde indígena às características da cultura, da visão de mundo, da or-
ganização social e do modo de vida tradicional das diversas etnias, e permitiriam o 
resgate e a valorização dos saberes locais e dos sistemas de saúde tradicionais).

2. Fortalecer a capacidade das populações indígenas de planejarem e implementarem 
atividades de promoção da saúde, em particular, e de desenvolvimento comunitário, 
em geral.

3. Incrementar a participação das mulheres indígenas nos processos de tomada de 
decisão e nas esferas de controle social das ações de saúde indígena.

29. Fonte: Bruce Albert, “Entre a Nova Constituição e o Mercado de Projetos”, in. Na Amazônia Brasileira, web 
page do Instituto Socioambiental, www.isa.gov.br.
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5. Resultados esperados

Espera-se que os subprojetos financiados contribuam para:

1. Estimular o processo de organização das mulheres indígenas, aumentar sua capaci-
dade de participação e representação nas esferas de tomada de decisão, e garantir 
uma maior participação feminina na discussão e solução dos problemas sociais da 
comunidade.30

2. Reforçar a capacidade das organizações indígenas para implementar e gerir projetos 
comunitários.

3. Fortalecer os mecanismos descentralizados de identificação de prioridades locais, 
tomada de decisão, planejamento de ações e controle social das políticas na área 
da saúde indígena que foram introduzidos com a Política Nacional de Atenção à 
Saúde dos Povos Indígenas (os distritos de saúde especial indígena, os conselhos 
distritais e os conselhos locais.

4. Promover a valorização dos saberes autóctones e apoiar a articulação das ações 
voltadas para a saúde dos povos indígenas com os conhecimentos e sistemas tradi-
cionais de saúde.

5. Incrementar a adequação cultural das atividades voltadas à proteção e manutenção 
da saúde das populações indígenas, aumentando sua capacidade de sustentação.

6. Tipos de subprojetos e atividades elegíveis

Para atingir seus objetivos e alcançar os resultados esperados, o Fundo financiará de-
mandas de subprojetos comunitários propostos pelas comunidades indígenas e realizados 
por meio de organizações das populações indígenas, legalmente constituídas, que tenham 
por objeto atividades nas seguintes áreas temáticas:

1. A redução da mortalidade neonatal, infantil e materna (tais como a promoção e 
manutenção do aleitamento materno, a capacitação e equipamento das parteiras 
tradicionais, o encorajamento à realização do acompanhamento pré-natal).

2. A promoção da segurança alimentar dos grupos domésticos e a reversão do quadro 
atual de prevalência da desnutrição aguda e crônica em crianças entre muitas 
etnias (por exemplo, viveiros de plantas frutíferas, hortas comunitárias, cozinhas 
comunitárias, etc.).

3. A promoção da saúde preventiva (tais como, a proteção de fontes de água utilizadas 
para consumo humano, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis).

4. O resgate e valorização dos conhecimentos e sistemas de saúde tradicionais (inclu-
indo os conhecimentos sobre o valor terapêutico de ervas medicinais, o trabalho 
das parteiras tradicionais, etc.).

5. A promoção da organização das mulheres indígenas (atividades de mobilização, 
organização, capacitação das mulheres indígenas que viabilizem a inclusão de suas 
visões e a representação de seus interesses específicos nos processos de discussão 
das questões comunitárias e de tomada de decisão).

30. Conforme reivindicado pelas organizações representativas das mulheres indígenas, durante a I Oficina de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher Indígena, promovida pelo Desai em setembro de 2003, no Acre www.funasa.gov.br/not/not/531.htm).
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A adequação das propostas comunitárias a estas cinco áreas temáticas que são o foco 
das intervenções do Fundo constitui critério de elegibilidade a ser obrigatoriamente atendido 
pelas mesmas e observado pelo Conselho Deliberativo do Fundo (sobre sua composição, 
funções e responsabilidades.

As atividades elegíveis para financiamento pelo Fundo incluem:

1. A capacitação de recursos humanos.

2. A aquisição de assistência técnica, treinamentos e cursos de capacitação.

3. A aquisição de equipamentos, serviços e obras.

4. O apoio à realização e à participação em eventos e atividades comunitárias.

5. A produção e a distribuição de materiais de orientação e educação.

Conforme referido anteriormente, o Fundo financia adicionalmente os custos de as-
sistência técnica necessária para apoiar a elaboração das propostas e a assessoria adminis-
trativa e financeira da implementação dos subprojetos pelas comunidades e organizações 
indígenas. 

7. Estratégia de implementação do Fundo

Neste capítulo são definidos: a) os princípios e diretrizes gerais adotados pelo Fundo 
em sua estratégia de implementação;  e b) os arranjos institucionais que são necessários a sua 
implementação, discriminando-se os atores envolvidos, suas funções e responsabilidades.  
No capítulo seguinte aborda-se a operacionalização do Fundo e o ciclo de implementação 
dos subprojetos a serem por ele financiados.

7.1. Princípios e diretrizes gerais

Para cumprir seus objetivos e atingir os resultados esperados, o Fundo adota, em sua 
implementação, à abordagem do Desenvolvimento Orientado pela Demanda Comunitária, 
tendo como suas diretrizes gerais:

a) divulgação abrangente da existência do Fundo como uma pré-condição para que 
todas as comunidades indígenas interessadas tenham oportunidades iguais de par-
ticipar e apresentar suas propostas de subprojeto em bases competitivas;

b) descentralização dos processos de identificação de prioridades, seleção de alter-
nativas de ação, tomada de decisões, implementação e gestão de subprojetos; 

c) ampla participação das populações locais em todas as fases do ciclo de implemen-
tação dos subprojetos (planejamento, execução, operação, manutenção, monito-
ramento e avaliação);

d) descentralização e ampla participação e controle social sobre os processos de 
tomada de decisão;

e) participação comunitária e o fortalecimento das entidades locais organizadas;

f)  transparência e o controle social sobre a aplicação dos recursos;

g) busca da sustentabilidade dos investimentos conquistados pelos beneficiários;

h) disponibilidade de recursos para aquisição da assistência técnica necessária à 
preparação e implementação de subprojetos viáveis e sustentáveis.
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A participação da população indígena no processo de implementação do Fundo 
ocorre em várias instâncias.

No âmbito local, as comunidades e organizações indígenas controlam os processos 
de tomada de decisão a respeito dos investimentos a serem feitos.  Elas possuem poderes 
deliberativos (identificam as prioridades locais na área da promoção da saúde, identificam 
as ações que são coerentes e adequadas às áreas temáticas de focalização dos investimen-
tos do Fundo, elaboram e apresentam suas propostas para financiamento pelo Fundo) e 
responsabilidades executivas (execução dos subprojetos aprovados, acompanhamento e 
avaliação do processo de implementação, controle social, operação e manutenção das 
facilidades instaladas).

Em instância nacional, um conjunto de atores institucionais representativos das co-
munidades indígenas e, em particular, das mulheres indígenas (como forma de incentivar 
a inclusão e dar visibilidade às questões de gênero) compõem majoritariamente o órgão 
deliberativo supremo do Fundo em relação aos subprojetos que serão aprovados – o Con-
selho Deliberativo Nacional.  O Conselho Deliberativo possui ainda funções de controle 
social sobre o Fundo como um todo e funções de caráter consultivo, devendo ser periodi-
camente consultado sobre as diretrizes gerais de implementação do Fundo, seus objetivos, 
suas metas e seus procedimentos.

Ademais, comunidades indígenas, organizações indígenas e Conselho Deliberativo 
Nacional estarão intensamente envolvidos com o processo eminentemente participativo 
de avaliação dos subprojetos individuais e do Fundo, como um todo.

7.2 Organização institucional

A implementação do Fundo inclui a participação do seguinte conjunto de atores 
sociais e institucionais:

a) comunidades indígenas;

b) organizações indígenas;

c) organizações indigenistas não-governamentais;

d) conselhos distritais de saúde indígena;

e) conselhos locais de saúde indígena;

f)  Unidade Gestora do Fundo;

g) Câmara Técnica de Avaliação de Projetos;

h) Conselho Deliberativo Nacional;

i)  Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

j) Banco do Brasil.

As atribuições e responsabilidades de cada um desses atores sociais e institucionais 
durante o ciclo de implementação do Fundo e dos subprojetos por ele financiados são 
discriminadas a seguir:
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Comunidades indígenas

Informadas da existência do Fundo, de suas diretrizes gerais e critérios de aprovação 
de subprojetos, as comunidades indígenas (aldeias, malocas, grupos de famílias):

1. Realizam – por meio de reuniões comunitárias das quais participe o maior número 
possível de moradores e que incluam, necessariamente, uma representação sig-
nificativa de mulheres e jovens – a identificação das necessidades comunitárias, 
a seleção das prioridades locais e a escolha de uma proposta de ação dentro das 
áreas temáticas que são objeto da intervenção do Fundo.

2. Elaboram a proposta comunitária de acordo com o formulário padrão de elaboração 
de propostas do Fundo (em anexo).

3. Selecionam a organização indígena por meio da qual suas propostas são apresen-
tadas ao Fundo.

Após a aprovação de sua proposta, selecionam – e notificam à organização indígena 
executora e à Unidade Gestora do Fundo – um Comitê Local de Acompanhamento.  Este 
comitê é constituído por três moradores da comunidade, de famílias diferentes (incluindo, 
no mínimo, uma mulher).  Ele é responsável por:

1. Acompanhar, monitorar e avaliar a implementação do subprojeto.

2. Encaminhar relatórios trimestrais de acompanhamento e monitoria à Unidade 
Gestora do Fundo, atestando ou não o cumprimento das metas estabelecidas no 
Plano de Ação (conforme formulário-padrão em anexo).

Manter a comunidade como um todo informada a respeito do processo de implemen-
tação dos subprojetos.

Organizações indígenas

Cada comunidade indígena que pretenda apresentar uma proposta de subprojeto 
para financiamento através do sistema de doação pelo Fundo, seleciona uma organização 
indígena registrada de acordo com a lei brasileira (isto é, disponha de Estatuto registrado em 
cartório e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) como entidade proponente 
de seu subprojeto junto ao Fundo.  A organização indígena é responsável, junto ao Fundo, 
pelo desembolso dos recursos do Fundo que lhe sejam transferidos de acordo com o Plano 
de Trabalho constante da proposta apresentada e pela prestação de contas tanto contábil, 
quanto social do subprojeto.

A organização indígena é responsável por:

1. Encaminhar a proposta da comunidade à Unidade Gestora do Fundo para avaliação 
de sua elegibilidade.

2. Selecionar e contatar a organização indigenista não-governamental que se respon-
sabilizará pela prestação de assistência técnica necessária à preparação e imple-
mentação dos subprojetos.

3. Constituir um Comitê Local de Implementação que deve ser composto por três 
membros de sua diretoria e é responsável direto por:

a)  coordenar a implementação do subprojeto, incluindo o controle sobre a 
prestação dos serviços de assistência técnica pela organização indigenista não-
governamental contratada;
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b) viabilizar a atuação do Comitê Local de Acompanhamento;

c)  acompanhar e apoiar as atividades de supervisão;

d) preparar as prestações de conta a serem apresentadas ao Banco do Brasil e à 
comunidade beneficiária; e,

e)  manter os registros contábeis do subprojeto e facultar sua fiscalização e 
auditoria.  

Organizações indigenistas não-governamentais

De forma a facilitar a preparação de propostas tecnicamente adequadas e a imple-
mentação eficiente de subprojetos pelas comunidades e organizações indígenas, o Fundo 
financia a contratação de organizações indigenistas não-governamentais para prestação de 
assistência técnica às comunidades e organizações indígenas proponentes.

Como parte da campanha de promoção do Fundo, sua unidade gestora realizará uma 
chamada para cadastro de entidades interessadas na prestação de assistência técnica às 
comunidades indígenas na preparação e gestão administrativa e financeira de subprojetos 
comunitários de saúde indígena.

As entidades indigenistas interessadas poderão credenciar-se como prestadoras de 
assistência técnica a qualquer momento do período de implementação do Fundo.  Ao cre-
denciarem-se, essas entidades deverão identificar sua experiência e capacidade institucional, 
bem como indicar as etnias e/ou terras indígenas junto às quais têm tradicionalmente atuado 
e cujas iniciativas teriam interesse e capacidade institucional de apoiarem tecnicamente.

A escolha da entidade indigenista não-governamental prestadora de assistência técnica 
é uma decisão das comunidades e organizações indígenas proponentes.  Essa liberdade e 
essa autonomia da comunidade e organização indígenas proponentes respeitarão três regras 
relacionadas às organizações indigenistas não-governamentais:

1. Elas devem estar constituídas e regulamentadas de acordo com a lei brasileira.

2. Elas devem cadastrar-se ou credenciar-se junto à Unidade Gestora do Fundo como 
potenciais prestadoras de assistência técnica às comunidades indígenas na pre-
paração e gestão administrativa e financeira de iniciativas comunitárias de saúde 
indígena.

3. Elas devem, preferencialmente, ter experiência de trabalho comprovada junto às 
etnias ou às terras indígenas a que pertencem as comunidades indígenas propo-
nentes.

Conselhos distritais de saúde indígena e conselhos locais de saúde indígena

Os representantes indígenas nos conselhos distritais de saúde Indígena indicam, por 
meio de eleição, cinco dos onze representantes do Conselho Deliberativo Nacional.

Os conselhos distritais e os conselhos locais de saúde indígena serão consultados 
durante o processo de supervisão, monitoramento e avaliação dos subprojetos comuni-
tários implementados em sua área de atuação e incitados a considerar seus resultados, a 
necessidade de sua continuação após o fim do ciclo do subprojeto financiado pelo Fundo, 
a possibilidade e necessidade da replicação de suas experiências, a possibilidade de inserir 
as experiências de    êxito em seus Planos Operativos Anuais.
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De forma a fortalecer estas instâncias descentralizadas estabelecidas pela Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas,31 a Unidade Gestora do Fundo pode 
credenciar membros dos conselhos distritais e dos conselhos locais de saúde indígena 
para realizarem as atividades de supervisão dos subprojetos implementados em sua área 
de abrangência.

Unidade  gestora do fundo

É o órgão gestor do Fundo e será constituída no interior da Unidade de Coordenação 
do Projeto Vigisus II.

São suas responsabilidades específicas dentro do ciclo de implementação do 
Fundo:

1. Coordenar a campanha de divulgação inicial e continuada do Fundo.

2. Organizar e manter atualizado um cadastro de consultores nacionais capazes e 
interessados em participar do Grupo de Avaliação de Subprojetos e Câmara Téc-
nica.

3. Organizar e manter atualizado um cadastro de organizações indigenistas não-gov-
ernamentais capazes e interessadas em prestar assistência técnica à elaboração e 
à gestão administrativa e financeira de subprojetos comunitários de promoção da 
saúde indígena.

4. Realizar, semestralmente, uma chamada para apresentação de propostas de sub-
projetos pelas comunidades indígenas interessadas, indicando a quantidade de 
subprojetos que deverão ser aprovados nesta chamada e a data limite para a apre-
sentação de propostas de iniciativas comunitárias de saúde indígena.

5. Receber, protocolar e analisar a adequação das propostas de iniciativas comunitárias 
de saúde indígena apresentadas pelas comunidades e organizações indígenas aos 
critérios de elegibilidade do Fundo.

6. Informar as comunidades e organizações indígenas cujas propostas foram consid-
eradas adequadas aos critérios de elegibilidade sobre a data prevista para realiza-
ção da reunião do Conselho Deliberativo Nacional, o prazo para recebimento das 
propostas técnicas devidamente elaboradas para serem analisadas tecnicamente, 
e autorizá-las a contatarem, caso assim o desejem, a organização indigenista não-
governamental que indicaram como potencial prestadora de assistência técnica 
para que a mesma comece a elaborar o projeto.32

7. Informar as comunidades indígenas cujas propostas foram consideradas inadequa-
das aos critérios de elegibilidade e apresentar-lhes as razões que justificam este 
parecer.

 31. Lei nº 9.836 (23 de setembro de 1999), Decreto nº 3.156 (27 de agosto de 1999), Portarias do Ministério da 
Saúde nº 1.163 (14 de setembro de 1999) e 253 (31 de janeiro de 2002).

 32. Caso a comunidade e a organização indígena não tenham indicado nenhuma organização indigenista 
não-governamental como potencial prestadora de serviços de assistência técnica à elaboração e gestão administrativa 
e financeira de seus subprojetos, a Unidade Gestora do Fundo deverá, a partir de seu cadastro, sugerir-lhes entidades 
com experiência de trabalho junto à etnia a que a comunidade pertence ou na terra indígena em que a comunidade 
está situada.
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8. Receber, protocolar e encaminhar para análise da Câmara Técnica de avaliação de 
subprojetos, as propostas técnicas apresentadas pelas comunidades e organizações 
indígenas.

9. Elaborar uma lista das propostas aprovadas tecnicamente, com seus pareceres;  um 
pequeno resumo de cada uma delas; e, com base nas informações disponíveis no 
Siasi,  um pequeno dossiê sobre a situação de morbimortalidade prevalecente em 
cada uma das comunidades indígenas proponentes.33

10. Encaminhar, com antecedência mínima de quinze dias, cópia deste material a todos 
os membros do Conselho Deliberativo Nacional.

11. Informar as comunidades e organizações indígenas cujas propostas foram rejeitadas 
pelo Grupo de Avaliação de Subprojetos sobre as razões da rejeição.

12. Convocar, organizar e coordenar as reuniões do Conselho Deliberativo Nacional 
para aprovação final das propostas que passaram pelo crivo técnico.

13. Informar as comunidades e organizações indígenas cujas propostas foram aprovadas 
e orientá-las sobre a formação do Comitê Local de Acompanhamento.

14. Informar as comunidades e organizações indígenas cujas propostas foram aprovadas, 
mas não foram selecionadas para financiamento, que as mesmas serão levadas em 
consideração na próxima chamada do Fundo para financiamento de subprojetos 
(cabe às comunidades indígenas a decisão de mantê-las ou de retirá-las, caso 
em que deverão comunicar sua decisão à Unidade Gestora do Fundo para que a 
mesma proceda à remoção das referidas propostas da lista de propostas a serem 
consideradas na próxima reunião do Conselho Deliberativo Nacional).

15. Indicar ao Banco do Brasil o nome das organizações indígenas beneficiárias dos 
subprojetos cujas propostas foram aprovadas, bem como os valores aprovados, 
encaminhando as autorizações e informações necessárias para a formalização dos 
contratos de repasse de recursos.

16. Supervisionar, diretamente ou por delegação aos conselhos distritais e aos conselhos 
locais de saúde indígena, a implementação dos subprojetos.

17. Realizar, diretamente ou por meio de consultores independentes contratados com 
este objetivo específico, dois estudos eminentemente participativos de avaliação: 
perfil de entrada e avaliação a posteriori para medir os resultados e impactos do 
Fundo.

18.  Promover oficinas de implantação dos subprojetos para detalhar atividades e propor 
pequenos ajustes necessários.

33. Este dossiê sobre a situação de morbimortalidade prevalecente em cada comunidade indígena deverá 
conter: (a) os dados disponíveis a respeito dos seguintes parâmetros: coeficiente de mortalidade geral, coeficiente de 
mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade materna, taxa de prevalência de desnutrição infantil aguda ou crônica, 
taxa de prevalência de doenças sexualmente transmissíveis; (b) outros indicadores de saúde que sejam especificamente 
relevantes à apreciação da situação problema que o subprojeto almeja solucionar e mitigar e que estejam disponíveis por 
meio do Siasi.  O dossiê servirá para referenciar as decisões a serem tomadas pelo Conselho Deliberativo Nacional.
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Câmara técnica de avaliação de subprojetos

À semelhança do mecanismo adotado pelos Projetos Demonstrativos dos Povos In-
dígenas, a Unidade Gestora do Fundo recorrerá a um corpo de especialistas nas áreas de 
saúde e de antropólogos para realizar a avaliação técnica dos subprojetos apresentados 
pelas comunidades e organizações indígenas que tiveram suas propostas consideradas 
adequadas aos critérios de elegibilidade do Fundo.

Esses especialistas serão cadastrados pela Unidade Gestora do Fundo no período 
inicial de implementação do Fundo.

Cada subprojeto receberá dois pareceres técnicos: um sobre sua adequação social e 
cultural; outro sobre sua adequação em face ao problema de saúde que o subprojeto almeja 
solucionar ou mitigar.  A seleção dos revisores para avaliar e dar parecer a cada subprojeto 
será feita pela Unidade Gestora do Fundo, com base na especialidade em relação à etnia 
da comunidade proponente (para o avaliador da adequação sociocultural da proposta) e 
na área temática do subprojeto (para o avaliador da solução proposta pelo subprojeto do 
ponto de vista técnico). 

Cada parecer favorável classificará o subprojeto em uma escala de um a cinco, ex-
pressando o nível de sua recomendação para financiamento e conterá uma justificativa 
para tal. 

Conselho Deliberativo Nacional

É o órgão máximo de deliberação a respeito dos subprojetos a serem contemplados 
com as doações do Fundo.

É composto por onze membros assim distribuídos:

1.  Cinco representantes dos conselhos distritais de saúde indígena.

2.  Cinco representantes de organizações de mulheres indígenas, escolhidas por suas 
congêneres.

3   Um representante da Unidade Gestora do Fundo, que o coordena, mas só tem 
direito a voto nas reuniões de aprovação de subprojetos no caso de empate.

O primeiro membro do Conselho Deliberativo será indicado pelos representantes 
indígenas nos conselhos distritais de saúde indígena de Alagoas e Sergipe,  Bahia,  Ceará,  
Pernambuco e  Potiguara; o segundo membro será indicado pelos representantes indígenas 
nos conselhos distritais de saúde indígena de Minas Gerais e Espírito Santo (poderão ser 
indicados pela  Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste Minas Gerais 
e Espírito Santo  (Apoinme); Mato Grosso do Sul, Litoral Sul e Interior Sul (que poderá ser 
indicado nas oficinas de divulgação do Fundo).  Os demais membros do Conselho De-
liberativo, que representam os conselhos distritais de saúde indígena localizados na área 
territorial da Amazônia Legal, poderão ser indicados pela  Confederação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), devendo pertencer a conselhos distritais de saúde 
indígena e etnias indígenas distintos.

O mandato dos membros do Conselho Deliberativo terá duração de 18 meses, po-
dendo ser reconduzidos.

O Conselho Deliberativo se reúne semestralmente para: avaliar as propostas das co-
munidades indígenas que foram aprovadas pela análise técnica e selecionar as que serão 
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financiadas pelo Fundo com os recursos disponíveis no semestre e que constituem, em seu 
conjunto, o Plano Semestral de Investimentos do Fundo; avaliar o processo de implementa-
ção do Fundo;  discutir e propor a revisão de suas diretrizes e estratégias de implementação 
e das regras contidas no Manual Operacional, quando e caso isto se faça necessário.

No início das atividades do Fundo, a Unidade Gestora do Fundo organizará uma ofi-
cina com a participação de todos os membros do Conselho Deliberativo Nacional, onde 
estes receberão orientação específica sobre as diretrizes e procedimentos do Fundo e sobre 
as diretrizes a serem seguidas para priorização dos subprojetos comunitários e elaboração 
do Plano Semestral de Investimentos do Fundo.

Nesta oficina, o Conselho Deliberativo também aprovará seu regimento interno, de-
liberando sobre todas as questões aqui omitidas.

Fundação Nacional de Saúde

Celebra o acordo de empréstimo com o Banco Mundial.  Celebra acordo de coop-
eração técnica com o Banco do Brasil, que explicita as atribuições e responsabilidades do 
mesmo e da Unidade Gestora do Fundo na implementação do Fundo.  Abriga a estrutura 
da Unidade de Coordenação do Projeto Vigisus II, que está diretamente vinculada ao De-
partamento de Planejamento da instituição.

Banco do Brasil

Abre conta especial para receber os recursos da agência doadora.  Firma contratos 
de repasse de recursos com as organizações indígenas beneficiárias dos subprojetos 
aprovados.

Abre contas específicas em nome das organizações indígenas beneficiárias.  Efetua o 
desembolso dos recursos em favor dessas organizações indígenas.

Recebe as prestações de contas apresentadas pelas organizações indígenas beneficiárias 
e as encaminha à UGF.

Mantém escrituração e documentos e prepara, anualmente, relatório financeiro das 
contas especiais, entre outras providências a serem definidas pelo acordo de cooperação 
técnica.

8.  Critérios de elegibilidade e diretrizes para seleção e     
 priorização de subprojetos

Os subprojetos financiados pelo Fundo deverão, obrigatoriamente, ser identificados, 
priorizados, executados, operados e mantidos por seus beneficiários e deverão, necessaria-
mente, contribuir para a superação ou redução de problemas de saúde e para incrementar 
a qualidade de vida e o bem-estar das populações indígenas.

A adequação das propostas comunitárias aos critérios de elegibilidade do Fundo será 
aferida pela Unidade Gestora do Fundo, mediante a apresentação por parte das comuni-
dades e organizações indígenas da Proposta Prévia.

Os critérios de seleção e priorização de subprojetos serão empregados pelo Conselho 
Deliberativo Nacional para classificar as propostas técnicas que receberam parecer favorável 
do Grupo de Avaliação de Propostas em ordem hierárquica de prioridade de financiamento 
e para elaborar o Plano Semestral de Investimentos do Fundo.
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8.1. Critérios de elegibilidade das propostas

Para fins de financiamento, serão considerados elegíveis os subprojetos que:

1. Estejam adequados às áreas temáticas em que o Fundo focaliza suas ações.

2. Tenham sido identificados como prioritários por uma comunidade indígena e apre-
sentados por meio de uma organização indígena legitimamente representativa do 
conjunto da população de uma aldeia, maloca ou grupo de famílias representativo 
de seus habitantes, comprovada pela apresentação da ata e da lista de presença 
assinada da(s) reunião(ões) comunitária(s) realizada(s) para identificação das prio-
ridades do grupo e para seleção do subprojeto.

3. Sejam apresentados por organizações indígenas regulamentadas segundo a lei 
brasileira.  Se a comunidade indígena não dispuser de uma associação regula-
mentada, ela poderá buscar parceria com outra organização indígena em que 
confia, que já esteja registrada e atue na mesma terra indígena para apresentar seu 
projeto.

4. Apresentem custo máximo equivalente, na data da aprovação do subprojeto, a US$ 
12.000 (doze mil dólares americanos), incluindo os custos de “assistência técnica” 
(no limite máximo de US$ 2.000), e custos específicos compatíveis com os valores 
prevalecentes no mercado regional e considerados aceitáveis pela Unidade Gestora 
do Fundo.

5. Apresentem um período máximo de implementação de um ano e meio e não sejam, 
em sua implementação, dependentes da aprovação de outros subprojetos.

6. Não provoquem prejuízos ao meio ambiente, nem interfiram com as formas tradi-
cionais de organização social das etnias indígenas.

No caso de subprojetos que envolvam a aquisição de equipamentos ou a realização 
de obras, só serão elegíveis para financiamento aqueles que, depois de implementados, 
permanecerão sob a propriedade, controle, operação e manutenção das organizações in-
dígenas proponentes.

Uma mesma organização indígena poderá, ao longo da implementação do Fundo, 
qualificar-se para receber o financiamento de mais de um subprojeto.  Entretanto, a Unidade 
Gestora do Fundo abster-se-á de aprovar o financiamento de um segundo subprojeto:

1. Enquanto o primeiro estiver sendo executado.

2. Quando o desempenho na implementação de algum subprojeto for considerado 
insatisfatório, ou.

3. Até que tenham sido corrigidos todos os desvios ou falhas com recursos próprios 
dos seus responsáveis.

8.2. Diretrizes para seleção e priorização de subprojetos

A precariedade das informações e conhecimentos a respeito das condições prevalecen-
tes de saúde entre as populações indígenas e a necessidade de ação imediata inviabiliza a 
definição de um mecanismo preciso de focalização territorial das intervenções do Fundo.  
A estratégia alternativa adotada de forma a garantir a que os investimentos do Fundo con-
templem as comunidades e populações indígenas mais carentes consiste na tentativa de 
combinar as informações disponíveis a avaliações técnicas e a participação ampla, crítica 
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e pró-ativa de representantes legítimos dos beneficiários diretos do Fundo nos processos 
de tomada de decisão.

Neste sentido, cabe ao Conselho Deliberativo Nacional, composto por representantes 
das diversas etnias indígenas e por uma representação propositadamente relevante das or-
ganizações de mulheres indígenas, a decisão final sobre os subprojetos a serem incluídos 
no Plano Semestral de Investimentos do Fundo.  As decisões do Conselho Deliberativo 
Nacional estarão, no entanto, baseadas nas diretrizes e elementos de subsídio a seguir 
especificados.

8.2.1. Diretrizes

Ao avaliar os subprojetos que foram tecnicamente recomendados pela Câmara Técnica 
de Avaliação de Subprojetos e ao elaborar o Plano Semestral de Investimentos do Fundo, o 
Conselho Deliberativo Nacional tem por objetivo hierarquizar todas as propostas recebidas 
de forma a que seja priorizado o atendimento das demandas comunitárias que:

1. Sejam oriundas das comunidades e populações indígenas social e economicamente 
mais carentes e vulneráveis.

2. Sejam oriundas das comunidades e populações indígenas que enfrentam as ameaças 
mais graves a suas condições de saúde, de sobrevivência e de reprodução.

3. Sejam oriundas das comunidades e populações indígenas mais deficientemente 
atendidas pela rede de serviços de saúde estabelecida pela Política Nacional de 
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.

4. Sejam oriundas das comunidades e populações indígenas que, em virtude do contato 
com a sociedade nacional, vêm enfrentando problemas de saúde em relação aos 
quais seus sistemas tradicionais de saúde revelam-se ineficazes ou que se tornam 
crescentemente incapazes de reproduzir os modos de vida tradicionais que garantiam 
sua segurança alimentar, seu ambiente saudável, sua qualidade de vida.

5. Contenham mecanismos claros e precisos que garantam o envolvimento, organiza-
ção e participação das mulheres indígenas em sua implementação.

8.2.2. Subsídios

Ao reunir-se para deliberar sobre os subprojetos que deverão integrar o Plano Semes-
tral de Investimentos do Fundo, os membros do Conselho Deliberativo Nacional deverão 
levar em conta os seguintes elementos:

1. As justificativas sociais, econômicas, culturais e circunstanciadas nas condições 
de saúde prevalecentes nas comunidades indígenas proponentes contidas nos for-
mulários de apresentação dos subprojetos, que incluirão a distância e o tempo de 
locomoção necessário para se chegar da comunidade proponente ao pólo-base 
mais próximo; e, o número de famílias e pessoas a serem beneficiadas pela inter-
venção.

2. Os pareceres técnicos emitidos pelo Grupo de Avaliação de Subprojetos, com sua 
classificação sobre o nível de recomendação para financiamento de cada um dos 
subprojetos.
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3. Os dossiês sobre a situação de morbimortalidade prevalecentes nas comunidades 
proponentes de subprojetos elaborados pela Unidade Gestora do Fundo com 
base nos dados disponíveis no Siasi, como um indicador aproximado do nível de 
carência na área da saúde vivenciado por cada uma das comunidades indígenas 
proponentes. 

9. Operacionalização do fundo

Este capítulo descreve todos os procedimentos operacionais que devem ser observados 
pelos agentes envolvidos na implementação do Fundo e na execução dos subprojetos.

9.1 Constituição da unidade gestora do fundo 

Uma Unidade Gestora do Fundo será constituída no interior da Unidade de Coorde-
nação Geral do Componente II – “Saúde Indígena” do Projeto Vigisus II.  Esta Unidade será 
constituída com o corpo técnico mínimo necessário para cumprir as responsabilidades que 
lhe são atribuídas na implementação do Fundo de:

1.  Coordenar a campanha de promoção e divulgação do Fundo.

2.  Coordenar a gestão administrativa e financeira do Fundo.

3.  Coordenar o processo de supervisão, monitoramento e avaliação técnico, financeiro 
e dos impactos sociais do Fundo.

4.  Coordenar o processo de seleção dos subprojetos apresentados pelas comunidades 
indígenas.

9.2. Promoção

A natureza do Fundo, que adere aos princípios do “Desenvolvimento Comandado Pela 
Comunidade” e tem como objeto principal o financiamento de demandas por atividades de 
promoção da saúde indígena identificadas, concebidas e apresentadas pelas comunidades 
indígenas, requer que o início de sua implementação seja precedido por uma eficiente 
campanha de divulgação de sua existência, seus objetivos, seus princípios e suas diretrizes 
básicas, em sua área de atuação.  Ademais, a promoção do Fundo deverá ser mantida de 
forma continuada ao longo de seu período de implementação.

O objetivo primordial dessa campanha de promoção ou divulgação é permitir que 
todos os beneficiários potenciais – e a sociedade em geral – tenham conhecimento da ex-
istência do Fundo e estejam informados de como podem participar e obter suas doações.  
Acessoriamente, a campanha de  promoção do Fundo tem por objetivos:

1.  Despertar o interesse das organizações indigenistas não-governamentais para que 
venham a atuar como provedores da assistência técnica necessária nas áreas de 
elaboração de subprojetos e gestão administrativa e financeira durante sua imple-
mentação para as comunidades e organizações indígenas que tiverem suas propostas 
prévias consideradas como elegíveis para o financiamento pelo Fundo.

2.  Despertar o interesse de especialistas em questões de saúde (nas áreas temáticas 
focalizadas pelos investimentos do Fundo) e em questões étnicas e culturais das 
populações indígenas do Brasil para atuarem como revisores técnicos dos subpro-
jetos apresentados para financiamento pelo Fundo.

A Unidade Gestora do Fundo coordenará a campanha de promoção do Fundo, que 
envolverá três componentes, de acordo com o público:
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1. A promoção junto às organizações indigenistas não-governamentais, visando ao 
seu cadastramento e credenciamento para atuarem como provedores de assistência 
técnica à elaboração e gestão adminstrativa-financeira dos subprojetos financiados 
pelo Fundo.

2. A promoção junto às instituições universitárias e de  pesquisa do país, visando à 
identificação, motivação, cadastramento e credenciamento da rede de consultores 
nacionais que poderão ser chamados para atuar como revisores técnicos dos sub-
projetos apresentados para financiamento pelo Fundo.

3. A promoção do Fundo junto às organizações indígenas e às comunidades indíge-
nas, visando generalizar a oportunidade de participação de todos os beneficiárias 
potenciais do Fundo em suas atividades.

De forma a garantir a adequação cultural dos materiais de divulgação das atividades 
do Fundo junto às populações indígenas e suas organizações representativas, a elaboração 
do terceiro componente da campanha de promoção acima divulgada envolverá mecanismos 
participativos de consulta, teste e definição de seus conteúdos e instrumentos.

Para elaboração desse componente da campanha de divulgação, a Unidade Gestora 
do Fundo contratará os serviços de consultores especializados.  Esta equipe de consultores 
preparará uma versão preliminar dos instrumentos e conteúdos da campanha de divulgação.  
Após elaborada, esta versão preliminar será apresentada, discutida e revisada durante uma 
oficina organizada pela Unidade Gestora do Fundo com a participação de representantes 
de um número significativo das diversas etnias encontradas entre a população indígena do 
Brasil.  A partir das sugestões colhidas durante a oficina, o corpo de consultores finalizará 
a elaboração dos instrumentos e conteúdos da campanha de divulgação do Fundo.34

9.3. Constituição do Conselho Deliberativo Nacional

Concluída a divulgação inicial, a Unidade Gestora do Fundo coordenará o processo 
de constituição do Conselho Deliberativo Nacional – a instância máxima de deliberação 
sobre os subprojetos a serem financiados pelo Fundo – organizando o processo de seleção 
regionalizada dos cinco representantes dos representantes indígenas nos Conselhos Distritais 
de Saúde Indígena e das cinco representantes das Organizações de Mulheres Indígenas que 
o comporão, e indicando seu coordenador.

9.4. Constituição da Câmara Técnica de Avaliação Subprojetos

Como parte da campanha de divulgação inicial, a Unidade Gestora do Fundo incen-
tivará consultores nacionais com especialidade nas questões de saúde que são objeto de 
intervenção do Fundo e nos diversos grupos étnicos que constituem a população indígena do 
Brasil a se credenciarem e cadastrarem para atuarem como revisores técnicos das propostas 
de subprojetos apresentadas pelas organizações indígenas proponentes. Entre os consultores 
cadastrados a Unidade Gestora do Fundo nomeará uma Câmara Técnica para Avaliação 
de Subprojetos que poderá pedir pareceres especializados aos consultores cadastrados em 
caso de demandas para as quais não se sentirem suficientemente embasados.

34. Estratégia similar foi adotada com êxito pelos Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas (PDPI), que 
realizou 16 oficinas, com a participação de representantes de 59 etnias que habitam as terras indígenas situadas na área 
da Amazônia Legal, para testar o material a ser usado em sua divulgação e colher suas contribuições para seu conteúdo 
e formatação.
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9.5. Cadastro das organizações indigenistas não-governamentais

Igualmente como parte da campanha de divulgação inicial, a Unidade Gestora do 
Fundo estimulará as organizações indigenistas não-governamentais – constituídas de acordo 
com a legislação brasileira – a se credenciarem e se cadastrarem para atuarem como pro-
vedoras de assistência técnica à elaboração e à gestão administrativa e financeira de sub-
projetos de promoção da saúde dos povos indígenas.  Este cadastro enfatizará a experiência 
prévia dessas organizações junto a etnias específicas.

9.6. Identificação e elaboração de subprojetos

Informadas sobre a existência do Fundo, sobre seus princípios, diretrizes, procedi-
mentos e critérios de elegibilidade, seleção e aprovação de propostas de subprojetos co-
munitários, as comunidades indígenas interessadas realizarão reuniões comunitárias com 
a participação do número máximo possível de seus habitantes e com os objetivos de:

1. Identificar ações na área de promoção da saúde que são localmente necessárias e 
compatíveis com as áreas temáticas em que o Fundo focaliza suas intervenções.

2. Priorizar a ação mais necessária.

3. Elaborar a proposta prévia a ser encaminhada ao Fundo (de acordo com formulário-
padrão de apresentação de propostas, ver anexo 1).

4. Escolher a organização indígena regulamentada de acordo com a lei brasileira (isto 
é, que possua Estatuto registrado em Cartório e inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas) que apresentará sua proposta ao Fundo (dando-se, sempre que 
houver, preferência à organização local).

Preenchido o formulário-padrão de apresentação de propostas prévias de subprojetos 
comunitários, a comunidade e a organização indígenas proponentes, a encaminhará à Uni-
dade de Gestão do Fundo para verificação de sua adequação aos critérios de elegibilidade 
do Fundo.

Verificada a adequação da proposta apresentada aos critérios de elegibilidade do 
Fundo, a Unidade Gestora do Fundo comunicará seu parecer à organização indígena pro-
ponente, autorizando-a a providenciar a elaboração da proposta definitiva do subprojeto, 
informando-a sobre o prazo para sua apresentação e indicando as organizações indigenis-
tas não-governamentais que estão credenciadas para fornecer-lhe assistência técnica para 
elaboração e gestão administrativa e financeira de seu subprojeto.

Verificada a inadequação da proposta aos critérios de elegibilidade do Fundo, a 
Unidade Gestora do Fundo a rejeitará e a devolverá à organização indígena proponente, 
informando-a sobre seu parecer e justificando-o.

Elaborada a Proposta Definitiva e preenchido o formulário-padrão de apresentação 
de subprojetos (anexo 2 deste Manual), a organização indígena o encaminhará à Unidade 
Gestora do Fundo de modo que a mesma providencie sua análise técnica.

9.7. Análise técnica dos subprojetos

A Unidade de Gestão do Fundo receberá, protocolará e encaminhará as propostas 
definitivas oriundas das organizações indígenas proponentes à análise técnica pela Câmara 
Técnica de Avaliação de Subprojetos, de acordo com sua ordem de chegada.  A análise 
técnica das propostas levará em conta:  a adequação sociocultural da proposta apresentada;  
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a viabilidade e adequação técnica da implementação do subprojeto pleiteado de acordo 
com o Plano de Trabalho apresentado; e a viabilidade financeira da implementação do 
subprojeto pleiteado de acordo com o montante de recursos solicitado ao Fundo.  Dois 
resultados podem decorrer da análise técnica:

1. A proposta apresentada não é recomendada pelo Câmara Técnica de Avaliação de 
Subprojetos para financiamento pelo Fundo. Neste caso, a Unidade de Gestão do 
Fundo a devolverá à organização indígena proponente, informando-a sobre o pa-
recer da Câmara Técnica de Avaliação de Subprojetos, justificando-o e orientando-o, 
quando for o caso, sobre as alterações cuja introdução se façam necessárias para 
adequar a proposta tecnicamente.

2. A proposta apresentada é recomendada pela Câmara Técnica de Avaliação de 
Subprojetos para financiamento pelo Fundo.  Neste caso, a Unidade de Gestão do 
Fundo:

a)  informará a organização indígena sobre a aprovação técnica de sua proposta e 
a data da reunião do Conselho Deliberativo Nacional em que se decidirá por 
sua inclusão ou não no Plano Semestral de Investimentos do Fundo;

b) inserirá a proposta na carteira de subprojetos a serem considerados na próxima 
reunião do Conselho Deliberativo Nacional;

c)  elaborará uma ficha resumo do subprojeto – contendo uma síntese de suas 
informações básicas: proponente, objetivos, beneficiários, resultados esperados 
e custo – e o dossiê sobre a situação de saúde prevalecente na comunidade 
indígena proponente, com base nos dados contidos no Siasi. 

A Unidade de Gerenciamento do Fundo encaminhará os instrumentos mencionados 
na terceira alínea do parágrafo anterior a todos os membros do Conselho Deliberativo 
Nacional com antecedência mínima de 15 dias em relação à data marcada para a reunião 
do mesmo que deliberará sobre as propostas a serem financiadas pelo Fundo durante este 
ciclo de suas atividades.

9.8. Reuniões do Conselho Deliberativo Nacional e Aprovação do Plano Semestral de 
Investimentos do Fundo

A Unidade Gestora do Fundo organizará e coordenará, semestralmente, uma reunião 
do Conselho Deliberativo Nacional com os objetivos de proceder à avaliação social das 
propostas de subprojetos comunitários que se qualificaram tecnicamente, classificar as 
propostas de acordo com sua prioridade e aprovar o Plano de Investimentos Semestrais do 
Fundo.

Até 15 dias antes da realização da reunião do Conselho Deliberativo Nacional, to-
dos os seus membros deverão receber a lista dos subprojetos recomendados tecnicamente 
pelo Grupo de Avaliação de Subprojetos e os documentos a respeito de cada subprojeto 
elaborados pela Unidade Gestora do Fundo.

Durante a reunião e em sua análise das propostas comunitárias, o Conselho Delibera-
tivo Nacional levará em consideração as diretrizes para seleção e priorização de subprojetos 
e elaboração do Plano Semestral de Investimentos do Fundo, de forma a que este reflita a 
regra de que sejam sempre priorizadas as propostas das comunidades mais carentes ou em 
que os resultados esperados da implementação do subprojeto sejam mais amplos.
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Em suas reuniões semestrais, o Conselho Deliberativo Nacional deverá também:

1. Avaliar o processo de implementação dos subprojetos financiados.

2. Avaliar o desempenho do Fundo.

3. Discutir e sugerir alterações que se façam imprescindíveis em seus 
procedimentos.

Ao final da reunião e estando de posse do Plano Semestral de Investimentos do Fundo 
aprovado pelo Conselho Deliberativo Nacional, a Unidade Gestora do Fundo tomará as 
medidas necessárias a sua implementação:

1. Torná-lo-á público, para aumentar a transparência do processo.

2. Informará às organizações indígenas cujas propostas foram priorizadas, incluí-
das no Plano e serão implementadas durante o semestre, orientando-as sobre os 
procedimentos cujo cumprimento far-se-ão necessários à implementação de seus 
subprojetos (constituição do Comitê Local de Acompanhamento, abertura de conta 
bancária, métodos de aquisição de bens e serviços, procedimentos contábeis e 
sociais de prestação de contas, etc.).

3. Encaminhará a lista de subprojetos cuja implementação foi aprovada para o semes-
tre e os dados básicos sobre as organizações indígenas contempladas ao Banco do 
Brasil; remetendo-lhe cópias das propostas de subprojetos comunitários aprovadas 
(incluindo, o Plano de Trabalho, o orçamento e o cronograma de execução); e 
autorizando a assinatura de contratos e a abertura de contas especiais para os de-
sembolsos dos recursos do Fundo destinados a cada subprojeto e o desembolso da 
primeira parcela de recursos de acordo com o Plano de Trabalho e o Orçamento 
aprovados tão logo a organização e a comunidade indígena informem o nome dos 
três membros integrantes do Comitê Local de Acompanhamento.

4. Informará às organizações indígenas cujas propostas não foram incluídas no Plano 
Semestral de Investimentos do Fundo, sobre sua exclusão e sua classificação na 
lista de prioridades definida pelo Conselho Deliberativo Nacional, de forma que 
as mesmas possam decidir pela sua retirada ou por sua reapresentação na próxima 
reunião do Conselho Deliberativo Nacional.

9.9. Execução dos subprojetos aprovados

A execução dos subprojetos é de responsabilidade das organizações e comunidades 
indígenas proponentes e inclui:

1. A implantação das atividades previstas no Plano de Trabalho de acordo com o 
cronograma estabelecido e os custos orçados.

2. A aquisição dos bens, serviços e obras previstas de acordo com os procedimentos 
definidos nesse Manual.

3. A prestação de contas trimestral das atividades e a prestação de contas final.

4. A apresentação de relatórios trimestrais de implementação.

5. O apoio à atuação do Comitê Local de Acompanhamento.

6. A operação e a manutenção das facilidades e estruturas, que sejam implantadas.
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O prazo de execução dos subprojetos depende da sua natureza e características, mas 
não devem exceder ao período de 18 meses, a contar a partir da data do primeiro repasse 
de recursos para a organização indígena proponente.

9.9.1. Implantação das atividades e repasse de recursos

Tendo como referência as experiências dos Projetos Demonstrativos Tipo A e dos Pro-
jetos Demonstrativos dos Povos Indígenas, e visando a minimizar atrasos burocráticos na 
transferência de recursos aos beneficiários finais e a maximizar a eficiência no processo de 
monitoramento das inversões feitas nos subprojetos, a Unidade Gestora do Fundo celebrará 
acordo de cooperação técnica com o Banco do Brasil, que dispõe de um grande número de 
agências eletrônica e digitalmente interligadas, em todo o Brasil, e que assumirá a respon-
sabilidade pelos fluxos financeiros entre as contas especiais do Fundo e as organizações 
indígenas proponentes e executoras dos subprojetos à esfera local.  

Os desembolsos de recursos do Fundo serão feitos por meio de conta especificamente 
aberta pela organização indígena proponente no Banco do Brasil, de acordo com o Plano 
de Trabalho e mediante autorização da Unidade Gestora do Fundo.  Os desembolsos para 
as organizações indígenas responsáveis pelos subprojetos comunitários de saúde serão 
feitos em parcelas e de acordo com o cronograma de desembolso constante da proposta 
aprovada, por intermédio da instituição bancária credenciada.

A primeira parcela dos recursos será liberada no ato da assinatura do contrato entre a 
organização indígena proponente e executora do subprojeto e o Banco do Brasil.  A segunda 
parcela será liberada de acordo com o cronograma de desembolso e mediante a entrega, 
na agência do Banco do Brasil e pela organização indígena proponente, do relatório sim-
plificado de prestação de contas da primeira parcela.  A liberação das parcelas vincendas 
estará condicionada à análise pela Unidade Gestora do Fundo do relatório simplificado de 
prestação de contas da parcela anterior, apresentado pela organização indígena executora 
do subprojeto, e do relatório trimestral emitido pelo Comitê Local de Acompanhamento 
em relação às atividades executadas com os recursos previamente liberados.

A prestação de contas final de cada subprojeto deve conter um relatório de atividades, 
incorporando: o plano de trabalho, a relação dos bens adquiridos e a relação de despesas 
feitas por meio da conta especialmente aberta no Banco do Brasil.  Esta prestação de contas 
deverá ser encaminhada à Unidade Gestora do Fundo, que a dará a conhecer ao Conselho 
Deliberativo Nacional.  O prazo máximo para encaminhamento da prestação final de contas 
é de três meses após a conclusão do período de implantação do subprojeto.

9.9.2. Procedimentos de aquisição de bens, serviços e obras

Para aquisição de bens com valores acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais).  E  
contratação de obras de quaisquer valores, as organizações indígenas responsáveis de-
verão providenciar três cartas-convite com o objetivo de selecionar o menor preço entre 
os fornecedores.

Não serão aceitas despesas não previstas no orçamento.  Contudo, em caso de neces-
sidade e mediante justificativas apresentadas pela organização e/ou comunidade indígena 
proponente, a Unidade Gestora do Fundo poderá considerar e aprovar ajustes ao Plano de 
Trabalho e ao Orçamento do subprojeto originalmente aprovado.  Serão aprovados apenas 
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os ajustes que:  não impliquem em alteração dos objetivos ou prejuízos das metas e resul-
tados esperados do subprojeto aprovado; e,  não excedam um valor superior a 30% (trinta 
por cento) do orçamento do aprovado.

9.9.3. Prestação de contas

As organizações indígenas executoras dos subprojetos financiados pelo Fundo deverão 
prestar contas da execução dos subprojetos e dos recursos desembolsados;  à comunidade 
beneficiária (controle social); e ao Banco do Brasil, e à Unidade Gestora do Fundo.

Essas organizações deverão apresentar relatórios trimestrais de prestação de contas, 
durante toda a implementação do subprojeto, e um relatório final de prestação de contas 
ao final do prazo de implementação.  (Ver formulários-padrão, em anexo).

Após a conclusão do subprojeto e da aprovação do relatório final de prestação de 
contas pela Unidade Gestora do Fundo, esta emitirá uma certidão ou termo de conclusão 
do subprojeto em favor da organização e da comunidade indígenas proponentes.

As organizações e comunidades indígenas que não prestarem contas dos recursos 
desembolsados ou utilizarem os recursos desembolsados parcial ou totalmente para fins 
outros que as atividades previstas no Plano de Trabalho serão consideradas inadimplentes 
com o Fundo e tornar-se-ão inelegíveis para novas doações.

9.9.4. Acompanhamento

Durante a execução dos subprojetos, o acompanhamento será feito, em especial, pelo 
Comitê Local de Acompanhamento, constituído com este propósito por três membros da 
comunidade indígena proponente, e, em geral, pela própria comunidade como um todo.  
O Comitê Local de Acompanhamento deverá remeter relatórios trimestrais à Unidade Ges-
tora do Fundo, atestando ou não o cumprimento do Plano de Trabalho e a consecução de 
suas metas (ver formulário-padrão, em anexo).  O relatório trimestral de acompanhamento 
constitui oportunidade para que a comunidade indígena, por meio de seus represent-
antes selecionados, exerça controle social sobre a organização indígena responsável pela 
implementação do subprojeto local e sobre a organização indigenista não-governamental 
contratada para prestação de serviços de assistência técnica.

9.9.5. Operação e manutenção

Certamente, algumas das iniciativas de promoção da saúde propostas pelas comuni-
dades indígenas implicarão na aquisição de bens ou obras cuja existência e disponibilidade 
ultrapassarão o período de implementação dos subprojetos que as geraram.  Nestes casos, 
as comunidades indígenas proponentes e beneficiárias serão responsáveis por garantir a 
operação e manutenção continuada dos subprojetos concluídos, podendo estabelecer, a 
seu critério, arranjos institucionais de cooperação com organismos governamentais e  não-
governamentais para cobrir os custos recorrentes.  É vedado recorrer ao Fundo para fazer 
face aos custos recorrentes necessários à operação e manutenção dos subprojetos após a 
conclusão de seu período de implementação.

9.9.6. Penalidades

O não cumprimento de qualquer regra e procedimento definido neste Manual pelas 
organizações e comunidades indígenas executoras de subprojetos levará a Unidade de 
Gestão do Fundo a rever o subprojeto, suspender os desembolsos, requerer a devolução 
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dos recursos já transferidos e excluir a comunidade e a organização do rol dos beneficiários 
potenciais do projeto, independentemente de tomar as medidas judiciais e as penalidades 
legais cabíveis.

9.10. Visitas de supervisão

O principal papel da supervisão é assegurar que a implementação do Fundo siga às 
diretrizes definidas no acordo com empréstimo e neste Manual Operacional.

A Unidade Gestora do Fundo é diretamente responsável pela atividade de supervisão.  
Pode cumpri-la diretamente ou por delegação a consultores especialmente contratados com 
este propósito ou aos conselhos locais e distritais de saúde indígena.  Deve recorrer a visitas 
às comunidades indígenas onde os subprojetos estão sendo implementados e empregar o 
formulário-padrão do relatório de supervisão (anexo 5).

A Unidade Gestora do Fundo manterá um sistema informatizado de monitoramento 
que registrará todo o progresso dos subprojetos a partir dos relatórios de supervisão, dos 
relatórios de acompanhamento e dos relatórios de prestação de contas apresentados pelas 
organizações indígenas proponentes e executoras de subprojetos.

10. Gerenciamento do Fundo

O Fundo será administrado por uma Unidade Gestora, constituída no interior da 
Unidade de Coordenação do Projeto Vigisus.  A Unidade Gestora do Fundo coordenará e 
supervisionará a implementação do Fundo, sendo responsável por:

1. Conceber e implementar a campanha de promoção e divulgação do Fundo.

2. Assegurar o cumprimento das regras e diretrizes de implementação do Fundo, 
incluindo a observância das diretrizes sobre aquisição de bens, obras e serviços 
definidas pelo Banco.

3. Coordenar o processamento das propostas de subprojetos das comunidades indí-
genas.

4. Avaliar a adequação das propostas apresentadas pelas comunidades indígenas aos 
critérios de elegibilidade do Fundo.

5.Manter um cadastro de organizações indigenistas não-governamentais capazes e 
interessadas de prestar os serviços de assistência técnica à preparação das propostas 
e à implementação dos subprojetos comunitários.

6. Organizar o processo de avaliação técnica das propostas elegíveis apresentadas pelas 
comunidades e organizações indígenas pelo Grupo de Avaliação de Propostas.

7. Organizar e coordenar as reuniões semestrais do Conselho Deliberativo Nacional, 
bem como tornar pública suas deliberações.

8. Autorizar o Banco do Brasil, como parte do acordo de cooperação técnica, a iniciar 
os desembolsos para as organizações indígenas cujas propostas de subprojetos 
foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo Nacional, bem como a suspender 
os desembolsos para as organizações que não tenham prestado contas ou tenham 
cometido irregularidades na aplicação dos recursos das parcelas vencidas.

9. Supervisionar a implementação dos subprojetos aprovados pelo Conselho 
Deliberativo Nacional.
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10. Implantar, operar e manter um sistema de monitoramento dos subprojetos.

11. Coordenar as missões de supervisão do Banco.

12. Preparar relatórios regulares sobre a implementação do Fundo.

13. Preparar Termos de Referência para contratação de consultores independentes para 
realização dos estudos de avaliação do Fundo.

14. Manter uma conta separada para os gastos com as atividades de administração téc-
nica do subcomponente, na qual serão registradas as transações financeiras, que 
será auditada anualmente por auditores independentes e viabilizar as atividades 
de auditoria. 

10.1. Procedimentos de aquisição de bens, obras, serviços e consultorias

Os bens, serviços e obras serão adquiridos ou contatados de acordo com as normas 
estabelecidas pelo Banco no Acordo de Empréstimo e contidos na seção I das “Diretrizes 
para Aquisições no Âmbito de Empréstimos do Birb e Créditos da AID”, publicados pelo 
Banco em janeiro de 1995 e revisados em janeiro e agosto de 1996, setembro de 1997 e 
janeiro de 1999.

Em virtude da pequena escala dos subprojetos, da natureza diversa dos gastos, estima-se 
que a maioria das aquisições será feita de acordo com procedimentos de “local shopping”, 
que se baseia na comparação de cotações de preços obtidos de no mínimo três fornecedores 
ou prestadores de serviços.  Como muitos subprojetos localizar-se-ão em áreas remotas, 
onde não estão disponíveis muitos fornecedores ou empreiteiras, a contratação direta será 
permitida para os casos de compra direta de bens de valor igual ou inferior a R$ 2.000,00 
(dois mil reais).  Para aquisição de bens com valores acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
e para contratação de obras e outros serviços de quaisquer valores necessários à imple-
mentação dos subprojetos, as organizações indígenas responsáveis deverão providenciar 
três cartas-convite com os objetivos de assegurar preços competitivos, sendo a aquisição 
feita pelo menor preço oferecido pelos fornecedores consultados.  As cotações de preços 
poderão ser obtidas por fax e e-mail, devendo constar: as especificações, as quantidades, 
os preços, os prazos de validade e o local de entrega (idêntico ao estipulado pelo Projeto).  
Em virtude do fato de que a maioria das aquisições será de valores relativamente pequenos, 
nenhuma revisão prévia pelo Banco será requerida.

Serviços de consultoria serão adquiridos de acordo com as diretrizes do Banco.  Os 
procedimentos de seleção de consultores (consultores individuais e firmas) deverão ser 
realizados pela Unidade Gestora do Fundo, que deverá especificar “termos de referência” 
que definam claramente os objetivos, metas e escopo dos serviços, fornecendo todas as 
informações relevantes para que os consultores possam elaborar suas propostas.  Os “termos 
de referência” deverão ser submetidos à apreciação e aprovação do Banco.

A seleção de firmas seguirá o procedimento da seleção baseada na qualidade e custo 
– isto é, processo competitivo entre empresas constantes de uma lista curta (no mínimo três 
e no máximo seis firmas com experiência mínima de cinco anos na área objeto do contrato), 
cujo critério de seleção consiste na qualidade da proposta e no custo dos serviços.

Em virtude do caráter muito pequeno, os serviços de consultoria a serem contratados 
não justificam a elaboração e a avaliação de propostas competitivas.  Por conseguinte, a 
seleção de consultores individuais seguirá o método da “seleção baseada nas qualificações 
do consultor”, cujo limite é até US$ 100,000 (cem mil dólares).
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10.2. Desembolsos

De acordo com o modelo de cooperação técnica adotado pelas unidades gestoras dos 
Projetos Demonstrativos Tipo A e dos Projetos Demonstrativos das Populações Indígenas 
e o Banco do Brasil para gestão financeira, o Banco do Brasil receberá os recursos para 
implementação do Fundo diretamente dos doadores e os manterá numa conta especial do 
Empréstimo até que seja instruído pela UCP a fazer desembolsos por subprojetos.  O Banco 
do Brasil sacará os recursos da conta especial de acordo com os contratos assinados com 
as organizações proponentes de subprojetos.  Para realizar estes serviços, o Banco do Brasil 
cobrará uma taxa (a ser negociada) sobre o valor transferido.  

A Unidade Gestora do Fundo apresentará requisições de desembolso com base em 
“statements of expenditure” (SOE) para as despesas feitas com as atividades de administração 
do Fundo (campanha de divulgação, organização de reuniões do Conselho Deliberativo 
Nacional, visitas de supervisão, contratação de consultores, etc.).

10.3. Supervisão técnica  e financeira

A Unidade Gestora do Fundo será a responsável geral pela administração do Fundo.  
Caber-lhe-á a administração financeira do Fundo, para a qual utilizará, como base, o sistema 
contábil e de acompanhamento do Projeto Vigisus II, por meio de contas separadas que 
permitirão registrar, acompanhar, consolidar e informar todos os procedimentos realizados.  
Estas contas obedecem às normas contábeis aplicáveis às entidades públicas por força da 
legislação federal (Lei nº 4.320/1964), a qual contém um elenco de contas para registro de 
receitas e gastos, segundo a sua natureza.

Paralelamente, a Unidade Gestora do Fundo estabelecerá sistemas de controles in-
ternos de procedimentos administrativos e financeiros e de controle técnico da execução 
dos subprojetos financiados pelo Fundo, para atender obrigações que constam do Acordo 
de Empréstimo.  Entre os sistemas internos de controle serão inseridos o acompanhamento 
contábil do Fundo e o acompanhamento físico-financeiro dos subprojetos através das visi-
tas de supervisão técnica aos subprojetos e dos relatórios trimestrais de acompanhamento 
elaborados pelo Comitê Local de Acompanhamento.

10.3.1. Acompanhamento contábil

O acompanhamento contábil será feito por meio de um Plano de Contas montado 
a partir dos itens de despesas mencionados no Acordo e em seus anexos, com contas es-
pecíficas e separadas por categorias, por tipo de gasto e por fonte de financiamento.  Este 
Plano de Contas conterá a relação das contas, agrupadas segundo suas funções; a descrição 
da função de cada conta, mostrando claramente o que ela representa; e a descrição mi-
nuciosa do funcionamento das contas, indicando quando são debitadas ou creditadas e 
seus relacionamento com outras contas.  Estas contas registram débitos e créditos de uma 
mesma natureza, representados pelo valor de um bem, um direito, uma obrigação, uma 
receita ou uma despesa.

Anualmente, a Unidade Gestora do Fundo elaborará um Plano Operativo Anual com 
base no cronograma de execução física e financeira do Fundo, que consta do Acordo de 
Empréstimo.  Após a aplicação dos recursos, conforme estabelecido no Plano Operativo 
Anual, a Unidade Gestora do Fundo preparará o relatório de Prestação de Contas, que 
conterão todas as informações necessárias ao preenchimento dos Certificados de Despesa 
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(SOEs), que serão mantidos em arquivo separado, que ficará à disposição das Missões de 
Supervisão do Banco Mundial e seus auditores.

Para encaminhamento dos Pedidos de Reembolso ao Banco Mundial, a Unidade 
Gestora do Fundo deverá: elaborar o resumo de Categorias de Despesas, elaborar o De-
monstrativo da Conta Especial; providenciar o extrato da Conta Especial; preencher o For-
mulário 1903; e enviar o conjunto de documentos ao Departamento de Desembolso do 
Banco Mundial, solicitando o depósito, do valor indicado, na Conta Especial.

Essas contas serão auditadas anualmente por auditores independentes aprovados pelo 
Banco Mundial.  A auditoria anual abrangerá, entre outros, os seguintes aspectos: parecer 
sobre contas do Fundo; demonstrações financeiras básicas do Fundo e notas explicativas: 
parecer sobre os certificados de despesas (SDEs); informações financeiras complementares; 
parecer sobre o cumprimento de cláusulas de caráter contábil, financeiro e gerencial, leis 
e disposições oficiais; e, conta especial.

Essas operações estarão igualmente sujeitas a auditorias periódicas do Tribunal de 
Contas da União (TCU), órgão que, por dispositivo constitucional, tem a atribuição de 
fiscalizar a aplicação de recursos públicos, no âmbito contábil, financeiro, orçamentário, 
operacional e patrimonial, incluindo recursos decorrentes de empréstimos internacionais.  
O TCU verificará, também, a legalidade, a legitimidade e a eficiência dos atos administra-
tivos em geral e o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal, com vistas a assegurar 
a eficácia dos controles que lhe competem, assim como instruir o julgamento das contas.

Transferência de recursos para implementação de subprojetos e mecanismos de 
controle

Seguindo o modelo testado com êxito pelos Projetos Demonstrativos Tipo A e os 
Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas, a Unidade Gestora do Fundo firmará um 
contrato de cooperação técnica com o Banco do Brasil para transferência de recursos dos 
subprojetos para as organizações indígenas beneficiárias.

Por este acordo, serão definidas as responsabilidades recíprocas, que incluem os 
procedimentos para transferência de recursos para as organizações indígenas proponentes 
e os mecanismos de controle sobre as mesmas.

Por este acordo, em relação aos mecanismos de controle, serão responsabilidades 
específicas da Unidade Gestora do Fundo:

1. Analisar e validar as prestações de contas e documentos referentes aos recursos 
repassados às organizações indígenas beneficiárias finais do Fundo.

2. Acompanhar e monitorar in loco as atividades executadas pelos beneficiários finais, 
avaliando a aquiescência às diretrizes do Fundo e do Plano de Trabalho aprovado, a con-
secução das metas e objetivos acordados, os resultados alcançados e seus efeitos.

3. Acompanhar o fluxo financeiro das contas especiais e, sempre que necessário, 
solicitar o crédito de novos recursos (retroalimentação) a fim de atender aos com-
promissos assumidos junto aos subprojetos e prepararando a documentação, nos 
moldes exigidos pelo Banco Mundial para retroalimentação das mesmas.

4. Fornecer os documentos comprobatórios de que os pagamentos efetuados com 
recursos oriundos das contas especiais foram realizados exclusivamente para 
despesas elegíveis.
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5. Manter os registros refletindo todas as despesas que identifiquem os custos de bens 
e serviços relacionados com os beneficiários finais (tais como: contratos, ordens 
de serviço, documentos de licitação em que se baseiem as aquisições de bens e 
serviços; cópias das faturas comerciais referentes aos bens e serviços adquiridos; 
comprovantes do pagamento integral das faturas).

6. Permitir que o Banco Mundial examine os registros sempre que solicitado.

7. Preparar, anualmente e em colaboração com o Banco do Brasil, o relatório financeiro 
das contas especiais para ser apresentado para a auditoria do Fundo.

8. Preparar os relatórios gerenciais necessários para auditoria de todas as contas do 
Fundo.

9. Assegurar anualmente auditoria sobre as contas do Fundo por intermédio de au-
ditores independentes, incluindo os registros contábeis.  A Unidade Gestora do 
Fundo assegurará que o relatório de auditoria contenha um parecer em separado 
que esclareça se as demonstrações de despesas submetidas durante o ano fiscal, 
juntamente com os procedimentos e controles internos envolvidos em sua prepara-
ção, justificam os saques efetuados nas contas especiais, e tomará as providências 
necessárias para que o Banco Mundial receba o parecer dos auditores até o sexto 
mês após o encerramento de cada ano fiscal.

E serão responsabilidades específicas do Banco do Brasil:

1. Abrir uma conta especial para receber a parcela dos recursos do Fundo. 

2. Manter ou fazer manter, contratualmente, escrituração e documentos que identi-
fiquem claramente todos os recursos recebidos nas contas especiais e repassados 
para os subprojetos.

3. Permitir o acesso de pessoas credenciadas pela Unidade Gestora do Fundo e pelo 
Banco Mundial a estes documentos para verificar sua escrituração e proceder a 
sua fiscalização e auditoria.

4. Colaborar, anualmente, com a Unidade Gestora do Fundo na elaboração do relatório 
financeiro das contas especiais para ser apresentado à auditoria do Projeto.

11. Supervisão, monitoramento e avaliação

A Supervisão tem por objetivo assegurar que os subprojetos sejam implementados 
de acordo com  as diretrizes do Fundo; e os objetivos, as metas e as ações previstos no 
Plano de Trabalho constante da proposta definitiva de subprojeto aprovada pelo Conselho 
Deliberativo Nacional para financiamento pelo Fundo.  É responsabilidade da Unidade 
Gestora do Fundo realizar, diretamente ou por delegação aos conselhos locais de saúde 
indígena ou aos conselhos distritais de saúde indígena, duas missões de supervisão a todos 
os subprojetos durante sua implementação e recursos específicos do Fundo serão destinados 
às mesmas.  Os relatórios de supervisão (ver anexo 5) proporcionarão informações que 
deverão ser registradas no Sistema Informatizado de Monitoramento do Fundo.

Monitoramento significa o acompanhamento e a avaliação contínua dos processos de 
implementação de subprojetos em relação ao Plano de Trabalho aprovado e de utilização 
do subprojeto por seus beneficiários.
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O monitoramento tem por objetivos: permitir que os gestores do Fundo, os agentes sociais 
envolvidos na implementação dos subprojetos e seus beneficiários identifiquem problemas 
em sua implementação; subsidiar de forma contínua a tomada de decisões pelos gestores do 
Fundo, permitindo que façam os ajustes operacionais necessários de forma rápida e imediata; 
subsidiar de forma contínua as deliberações a respeito das diretrizes e procedimentos gerais 
que regulam a implementação do Fundo pelo Conselho Deliberativo Nacional.

É responsabilidade da Unidade Gestora do Fundo manter um sistema informatizado de 
monitoramento dos subprojetos com registro dos progressos feitos em sua implementação.  
O sistema de monitoramento deverá ser capaz de fornecer informações úteis e suficientes 
sobre os progressos dos subprojetos, que permitam a identificação de problemas na imple-
mentação dos subprojetos (como, por exemplo, o descumprimento de metas e diretrizes), 
a intervenção e a tomada das medidas corretivas cabíveis pela Unidade Gestora do Fundo 
de forma eficiente e oportuna.  Ele deve conter informações de planejamento, de controle, 
de monitoria, de avaliação, de desempenho físico e financeiro. 

O sistema de monitoramento terá como fontes de informação:  os relatórios das 
missões de supervisão;  os relatórios trimestrais de acompanhamento apresentados pelos 
Comitês Locais de Acompanhamento e  os relatórios trimestrais de prestação de contas 
apresentados pelas organizações indígenas executoras dos subprojetos aprovados e finan-
ciados pelo Fundo.

A Avaliação tem um duplo objetivo:

1. Analisar o desempenho do Fundo e dos subprojetos por ele financiados em termos 
da relevância, eficiência e efetividade de sua implementação.

2. Verificar e analisar os resultados e os impactos dos subprojetos financiados pelo 
Fundo e do processo de implementação do Fundo como tal em relação à situação 
inicial nas áreas de sua intervenção, identificando os efeitos (positivos ou não, 
previstos ou não) por eles gerados junto a sua população.

A avaliação do Fundo envolve três etapas:

1. Avaliação ex-ante ou “perfil de entrada” para identificar a situação prevalecente 
nas áreas de intervenção do Fundo antes do início de sua implementação e, as-
sim, servir como referência para as análises comparativas que permitirão, a pos-
teriori, identificar e mensurar os resultados e os impactos da implementação dos 
subprojetos financiados pelo Fundo junto a sua população.  A avaliação ex-ante 
sera realizada imediatamente após a elaboração pelo Conselho Deliberativo Na-
cional do primeiro Plano Semestral de Investimentos, envolvendo uma amostra 
ampla das comunidades indígenas cujas Propostas Definitivas de subprojetos foram 
aprovadas para financiamento e estão incluídas no referido plano de investimentos 
e uma amostra similar de comunidades indígenas, com características sociológicas, 
antropológicas, econômicas e de localização geográfica similares, que não tenham 
apresentado propostas elegíveis para análise pelo fundo e servirão, inicialmente, 
como controles.

2. Avaliação de meio termo, a ser realizada na metade do período de implementa-
ção do Fundo, com o objetivo de subsidiar a revisão de seus princípios, diretrizes, 
objetivos, metas e procedimentos por seus gestores e pelo Conselho Deliberativo 
Nacional.
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3. Avaliação final ou ex-post para identificar e mensurar os resultados e efeitos (positi-
vos ou não, previstos ou não) da implementação dos subprojetos junto a sua popu-
lação, para comparar a situação antes e depois da implementação dos subprojetos 
e para comparar as situações de comunidades indígenas que se beneficiaram com 
a implementação de subprojetos pelo Fundo com a de comunidades indígenas 
semelhantes que não se beneficiaram dos mesmos, de forma a discriminar nas 
mudanças que se verificarem nas comunidades beneficiárias ao que se deve à 
intervenção do Fundo do que se deve a outros fatores.  A avaliação ex-post viabi-
liza a sistematização das experiências de modo a subsidiar a elaboração de novos 
programas e projetos.

O processo de avaliação será realizado por consultores externos e independentes, 
ou por instituições de pesquisa, ou por uma agência de cooperação técnica.  A Unidade 
Gestora do Fundo definirá, em tempo hábil, os termos de referência para a contratação 
desses estudos, discriminando o tamanho das amostras (de tratamento e de testemunhas) 
e a metodologia do estudo, que deverá, de qualquer forma e em virtude dos princípios 
eminentemente participativos que regem a implementação do Fundo, incluir a avaliação 
pelos beneficiários (“Beneficiary Assessment”).  Os termos de referência para contratação 
dos estudos de avaliação serão previamente examinados pelo Banco Mundial.

A avaliação dos resultados e impactos da implementação dos subprojetos deverá en-
fatizar seus efeitos sobre as condições de saúde da população beneficiária; e  os processos 
de organização comunitária e de capacitação institucional para a implementação e gestão 
de subprojetos comunitários.

12. Indicadores de desempenho, resultado e impacto

Em virtude da larga gama de subprojetos e atividades elegíveis e do caráter inovador 
de algumas iniciativas que possam ser propostas e implementadas pelas comunidades e 
organizações indígenas beneficiárias, os indicadores de resultado do Fundo terão de ser 
específicos para cada tipo de subprojeto e atividade implementada.

Também em virtude do caráter largamente participativo da metodologia de acompan-
hamento, monitoria e avaliação adotados pelo Fundo, a definição de alguns indicadores 
deverá incorporar as visões e saberes das comunidades e organizações indígenas propo-
nentes, que serão estabelecidos na proposta definitiva do subprojeto. 

Além desses indicadores que serão identificados e propostos pelas comunidades e 
organizações indígenas para o processo participativo de auto-avaliação do desempenho dos 
subprojetos, o Fundo adotará, como um todo, os seguintes indicadores de desempenho:

1. Número de propostas apresentadas.
2. Número de subprojetos aprovados.
3. Número de subprojetos financiados.
4. Número de subprojetos concluídos (prestação de contas aprovadas).
5. Número de beneficiários.
6. Número de pessoas treinadas, capacitadas e efetivamente atuantes.
Em virtude das áreas temáticas em que o Fundo focalizará suas inversões, considerou-

se que um conjunto possível de indicadores tradicionais de resultados de subprojetos na 
área da promoção da saúde (tais como a variação na taxa de mortalidade neonatal, a varia-
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ção na taxa de mortalidade materna, a variação no padrão de prevalência de desnutrição 
aguda e crônica, variação na taxa de prevalência de doenças sexualmente transmissíveis 
ou variação na taxa de prevalência de dependência em relação a substâncias químicas e 
alcoolismo) que deveriam ser acompanhados e verificados pela Unidade Gestora do Fundo 
como parte do processo de avaliação.

Todavia, considerou-se igualmente que o pequeno volume das inversões financeiras 
do Fundo e, por conseguinte, a pequena dimensão dos subprojetos a serem financiados pelo 
Fundo deve tornar difícil verificar impactos nesses indicadores em curto espaço de tempo.  
Neste sentido, embora os indicadores tradicionais de resultados sejam mantidos como 
fonte de referência para verificação dos resultados e efeitos do Fundo e serão acompanha-
dos pela Unidade Gestora do Fundo, opta-se pela adoção de indicadores intermediários 
ou indicadores guias (isto é, indicadores que dão sinais sobre impactos futuros, mas cuja 
emergência pode ser retardada ou difícil de mensurar), tais como:

1. Conscientização entre a população beneficiária a respeito das questões de saúde 
abordadas pelos subprojetos.

2. Acesso da população beneficiária às atividades patrocinadas pelos subprojetos.
3. Adoção pela população beneficiária das ações, orientações e comportamentos 

incentivados pelos subprojetos.
4. Satisfação da população beneficiária em relação aos subprojetos implementados.
5. Número de propostas de ações na promoção da saúde elaboradas com base nos 

subprojetos financiados pelo Fundo que foram encaminhadas para inclusão nos 
Planos Operativos Anuais dos Dseis.

6. Percepção local de mudanças nas condições de saúde.
7. Variação na capacidade institucional para implementação e gestão de subprojetos 

das organizações indígenas.
8. Variação na participação comunitária efetiva nas organizações indígenas;
9. Variação na participação das mulheres indígenas nas organizações indígenas, em 

suas funções diretivas e em seus processos de tomada de decisão.
10. Redução nos conflitos entre as práticas tradicionais endógenas e as práticas exó-

genas.





Subcomponente IV – Saneamento ambiental em 

comunidades remanescentes de Quilombos

1.    O Saneamento Ambiental no Brasil

A análise da oferta de saneamento no Brasil, especificamente no que se refere à 
evolução dos seus principais serviços, revela que houve, nas últimas décadas, uma melhora 
significativa nesse campo, sobretudo nas áreas urbanas, em relação à rede de distribuição 
de água e coleta de lixo. Entretanto, nas áreas rurais, pequenas cidades e periferia dos 
grandes centros urbanos, a oferta de rede coletora de esgoto, de tratamento de esgoto e de 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos foi relegada a um segundo plano.

Dados do Censo Demográfico, IBGE/2000,  indicam que  77,8% dos domicílios 
contam com rede de distribuição de água. Quanto aos demais, observa-se que 15,6%  
utilizam poços ou nascentes na propriedade e 6,6% utilizam outras formas de abasteci-
mento de água; e que 89,8% da população residente em áreas urbanas contam com rede 
de distribuição, atendimento que se limita a 18,8% para a população rural. 

No item qualidade da água oferecida à população, dados da Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico – PNSB, IBGE/2000, indicam que, em 1.974 municípios brasileiros,  
a distribuição pelo sistema público de abastecimento inclui determinado volume de  
água sem nenhum tratamento. 

Quanto a esgotamento sanitário, os dados de cobertura com rede coletora, trata-
mento e disposição final revelam que tal componente foi pouco priorizado dentro do 
modelo de saneamento adotado no país, principalmente quando comparado com o 
abastecimento de água.

Revelam ainda os dados do Censo 2000 que somente 47,2% dos domicílios são 
atendidos com rede coletora de esgoto e 15,0% contam com fossa séptica, opção con-
siderada como solução individual adequada, se construída dentro das normas padroni-
zadas. Portanto, 37,8% dos domicílios brasileiros não contam com solução adequada 
para o destino de dejetos, lançando-os no solo, nas vias públicas, nos  cursos d’água e 
em outros escoadouros. Seguindo o exemplo do abastecimento de água, a oferta dos 
serviços está concentrada na população urbana, onde 72% dos domicílios contam com 
rede coletora ou fossa séptica. Nos domicílios rurais, o índice é de apenas 12,9%.

Os dados da PNSB revelam ainda que somente 35,3% do esgoto coletado por rede 
coletiva recebem algum tipo de tratamento e que cerca de 15% do esgoto gerado no 
país não utilizam sistema coletivo de tratamento, um fator fundamental no processo de 
degradação dos corpos hídricos, inclusive de alguns que são utilizados como mananciais 
de abastecimento público.

Os serviços de coleta e de tratamento e disposição final de resíduos sólidos no 
país apresentam índices satisfatórios na cobertura de coleta, com 79% dos domicílios  
atendidos. O grande desafio para o poder público é a alteração do quadro existente 
no que diz respeito ao tratamento e disposição final, verificando-se, aí, que 70,7% dos 
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municípios que contam com serviço de limpeza urbana possuem vazadouro a céu ab-
erto (lixão) como uma das soluções de disposição final dos resíduos. A solução de aterro 
sanitário, recomendada em termos sanitários e ambientais, é observada em apenas 14,9% 
dos municípios brasileiros, sabendo-se que a disposição inadequada de resíduos sólidos 
contribui para a poluição do solo, dos corpos hídricos e do ar.

A situação sanitária de grande número dos domicílios brasileiros revela-se, segundo o 
Censo/2000, do IBGE,  bastante precária: 16,75% do total de domicílios brasileiros não contam 
com banheiro; além dos domicílios sem banheiro, observa-se que existem, ainda, cerca de 10 
milhões de domicílios que, embora tenham banheiro, não contam com solução adequada para 
o destino dos dejetos e águas servidas. Essa precariedade, em termos sanitários, afeta cerca 
de 17,5 milhões de domicílios, ou seja, cerca 40% do total dos domicílios brasileiros.

Além da desigualdade na oferta dos serviços entre população urbana e rural entre 
regiões geográficas (quadro 2), observa-se também uma desigualdade entre o porte dos 
municípios, em termos populacionais (quadro 1).  A cobertura dos serviços nos pequenos 
municípios é bastante inferior ao observado nos municípios de médio e grande porte. Desse 
modo, o quadro sanitário brasileiro é marcado pela total desigualdade na oferta de serviços 
entre população urbana e rural, entre regiões geográficas e diante do porte dos municípios. 
Essa realidade reflete a adoção de um modelo de saneamento excludente que contribui 
para o aumento das desigualdades sociais e econômicas.

Quadro 1 – Cobertura de rede de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e coleta 
de lixo por faixa populacional de municípios. Brasil 2000

Faixa populacional
(hab.)

%
municípios

Percentual de cobertura

Água
Esgotamento Sanitário

Coleta de 
lixoRede 

geral
Fossa

séptica
Rede geral +
fossa séptica

Menos de 30.000 83,4 55,6 20,9 10,7 31,6 50,3
Entre 30.001 e 

1.000.000
12,5 69,5 34,8 14,5 49,3 69,8

Mais de 100.000 4,1 89,5 61,1 17,2 78,3 93,4

Brasil 100,0 77,8 47,2 15,0 62,2 79,0
Fonte: Censo Demográfico 2000/IBGE.

Quadro 2 – Distribuição percentual dos domicílios atendidos com rede de distribuição de 
água, esgotamento sanitário e coleta de lixo, segundo o local dos domicílios. 

Brasil 2000

Ação Urbano Rural Total
Rede de 

distribuição de água
89,8 18,8 77,8

Rede coletora de 
esgoto

56,0 3,3 47,2

Rede coletora + 
Fossa Séptica

72,0 12,9 62,2

Coleta de lixo 92,1 13,3 79,0

Fonte: Censo Demográfico 2000/IBGE.
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O Brasil possui, hoje, 4.594 municípios com menos de 30 mil habitantes, o que cor-
responde a 83,4% do total de municípios. 

Tomando como referência os domicílios particulares permanentes em municípios com 
menos de 30 mil habitantes, e com base em dados do Censo 2000 – IBGE, verificou-se o 
seguinte panorama:  desse total de municípios abaixo de 30 mil habitantes, 58,0%  estão 
ligados à rede geral de abastecimento de água contra 77,8%  de todo o país e 34,0%  têm 
cobertura de esgotamento sanitário – rede geral mais fossa séptica contra 62,2% do total. 
Quanto à coleta de lixo, esses municípios atingem 53,6% de cobertura contra 79,0% de 
todo o país  (anexo I).

2.  Comunidades remanescentes de Quilombos

As Comunidades Remanescentes de Quilombos são detentoras de direitos culturais 
históricos, assegurados pela Constituição Federal como patrimônio cultural brasileiro, 
preservando-se para os grupos formadores da identidade brasileira as formas de expressão; 
os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, 
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueo-
lógico, paleontológico, ecológico e científico (art. 215). Dessa forma, cabe ao Poder Público 
proteger o patrimônio cultural brasileiro; a lei estabelecerá incentivos para a produção e 
o conhecimento de bens e valores culturais. Também, na forma da lei, serão punidos os 
danos e ameaças ao patrimônio cultural; e ficam tombados todos os documentos e os sítios 
detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos (artigo 216).  

Organizadas para garantir seu direito imemorial à propriedade da terra, as Comu-
nidades Remanescentes de Quilombos são habituais preservadoras do meio ambiente, 
respeitam o local onde vivem e reivindicam condições que permitam a continuidade e 
permanência em suas terras. São populações que sofrem constantes ameaças de subtração 
e expropriação territorial ante a cobiça dos mais diversificados inimigos, seja pela fertili-
dade do solo, pela riqueza em recursos naturais,  madeira de qualidade e água, seja pela 
riqueza do subsolo.

 Até hoje, foram identificadas no Brasil 743 Comunidades Remanescentes de Quilom-
bos, das quais foram reconhecidas 42  e tituladas 36. De acordo com o convênio do Minis-
tério Extraordinário de Segurança Alimentar (Mesa) e Fundação Palmares, do Ministério da 
Cultura,  foram definidas 150 comunidades quilombolas, situadas em 52 municípios  nas 
diversas regiões do Brasil, alvo de atuação deste Subcomponente IV. Para o gerenciamento 
e desenvolvimento de ações de saneamento básico e de projetos, visando à realização de 
ações em comunidades quilombolas, objetivando o aperfeiçoamento de recursos humanos, 
foi celebrado um protocolo de cooperação técnica entre a Fundação Nacional de Saúde e 
a Fundação Cultural Palmares, em 19.11.2003.

Para o mapeamento das comunidades e sua distribuição no território brasileiro, a 
Fundação Cultural Palmares desenvolveu e aperfeiçoou procedimentos administrativos 
internos que estabelecem a definição operacional perante essas comunidades quilombolas. 
No momento, a FCP/MC está iniciando a realização de um diagnóstico nacional da situação 
geral das comunidades remanescentes, usando a estratégia de oficinas nas cinco macror-
regiões brasileiras, com  a participação de lideranças  comunitárias e de suas organizações, 
bem como de profissionais dos órgãos públicos envolvidos com essas comunidades.
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  Esse trabalho realizado  envolve o estudo sociocultural e antropológico da comuni-
dade, a delimitação e demarcação da área ocupada e os procedimentos necessários para a 
titulação das terras, até o seu registro em cartório de imóveis. Paralelamente ao processo de 
titulação, a  FCP atua em parceria com demais gestores do governo federal, órgãos estaduais, 
municipais e da sociedade civil organizada para implementar projetos de desenvolvimento 
local (cultural, econômico e social) que promovam a  sustentabilidade das comunidades.

É expressivo o número de Comunidades Remanescentes de Quilombos a serem 
trabalhadas, representando porcentagem muito significativa nos índices da população 
excluída do processo de desenvolvimento nacional.

Distribuição nacional das comunidades remanescentes de Quilombos 
já identificadas – 2001 

Fonte: Fundação Palmares – Ministério da Cultura.

2.1. O Saneamento em municípios de comunidades remanescentes de Quilombos

Com base nos dados do Censo 2000–IBGE, sobre o 52 municípios onde estão 
localizadas as 150 Comunidades Remanescentes de Quilombos selecionadas pela FCP 
e pelo Mesa, identificou-se a seguinte situação de saneamento: num total de 900.952  
domicílios, 89,4% têm  cobertura de abastecimento de água na área urbana e 25,7% na 
área rural.  Quanto ao esgotamento sanitário (rede geral mais fossa séptica), a situação é 
mais precária, sendo 75,6% de cobertura na área urbana e 10,9% na área rural. 

 Com relação à coleta de lixo, existe a cobertura de 91,0% no meio urbano e 19,4% 
no meio rural. Conforme está demonstrado com mais detalhe no anexo II, percebe-se que 
são precárias as  condições de saneamento nesses municípios, em especial nas áreas rurais  
onde está localizada a maioria das Comunidades  Remanescentes de Quilombos. 
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3.  Principais doenças relacionadas com a falta de saneamento ou com o 
saneamento inadequado no Brasil

3.1. Situação no Brasil

A precariedade do quadro sanitário brasileiro, com a baixa oferta  dos serviços de 
saneamento, reflete-se no quadro epidemiológico, com alta taxa de mortalidade infantil 
verificada em vários municípios brasileiros, especialmente os localizados nas regiões Norte 
e Nordeste e a alta prevalência e incidência de várias doenças como dengue, esquistos-
somose, doença de Chagas, malária, diarréias, verminoses e outras.

Dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH)/SUS indicam que nos últimos 
dez anos ocorreram, anualmente, no Brasil, cerca de 700.000 internações hospitalares 
provocadas por doenças relacionadas com a falta ou com a inadequação de saneamento. 
A região Nordeste, com 45% do total de casos de internações, a Sudeste, com 20%, e a 
Norte, com 15%, são as que, normalmente, mais contribuem para o registro dessas interna-
ções. Vale ressaltar que a região Norte responde por apenas 6,3% da população brasileira, 
concluindo-se que as regiões Nordeste e Norte são as que apresentam os piores indicadores 
de internação relacionados ao saneamento inadequado.

A demonstração da fragilidade da estrutura sanitária do país pôde ser constatada 
com a epidemia de cólera ocorrida na última década. No período de 1992 a 1994, foram 
registrados cerca de 150.000 casos da doença, média de 50.000 casos anuais. A quase to-
talidade foi registrada nas regiões Norte e Nordeste. Embora a doença esteja sob controle, 
ainda é comum a ocorrência de surtos epidêmicos nos estados da região Nordeste, como 
os verificados em 1998 e 1999.

No Brasil, a diarréia é a principal doença relacionada ao saneamento inadequado. 
Conforme dados do Sistema de Monitorização das Doenças Diarréicas Agudas (MDDA) 
Cenepi/Funasa/MS, são monitorados, em média, anualmente, cerca de 1,5 milhão de ca-
sos de diarréias agudas. Há de se observar que esses valores se referem somente aos casos 
monitorados pela sistema, que não cobre todo o território nacional e não compreende 
todas as unidades de saúde. Depreende-se que o número de casos é superior ao registrado 
pelos sistemas de informações. A região Nordeste responde por cerca de 50% dos casos 
monitorados, seguida da região Norte, com 15%. A diarréia é uma doença que está direta-
mente associada à ingestão de água e alimentos contaminados e sua distribuição espacial é 
diretamente proporcional à baixa cobertura da oferta dos serviços de saneamento básico.

Ainda no grupo das doenças de transmissão feco-oral, a hepatite A aparece com 
21.486 casos registrados no ano de 2000. Quanto à distribuição geográfica dos casos, 
10,84% ocorreram na região Norte, 13,70% no Nordeste, 21,93% no Sudeste, 41,91% no 
Sul e 11,42% no Centro-Oeste.

No grupo das doenças transmitidas por vetores, a dengue é uma das que mais têm 
afetado a população brasileira nos últimos anos. Dados do Centro Nacional de Epidemiologia 
( Cenepi)/Funasa/MS relatam a ocorrência no Brasil, período de 2000 a 2002, de 1.461.999 
casos da doença. Em termos de região geográfica, a distribuição do número de casos foi: 
Norte 7,8%, Nordeste 40,4%, Sudeste 42,6%, Sul 1,1% e Centro-Oeste 8,1% do total. A alta 
incidência de dengue está associada, entre outros, a problemas de oferta de abastecimento 
público de água, precariedade das instalações sanitárias domiciliares e deficiência nos 
sistemas de limpeza urbana e na destinação inadequada de resíduos sólidos.
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A malária é outra importante doença transmitida por vetores e que de certa forma está 
relacionada ao saneamento inadequado. No Brasil, foram registrados, no período de 2000 
a 2001, 964.655 casos da doença.

A Amazônia Legal, constituída pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, 
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins é a área endêmica da doença, com a 
ocorrência, em média, de 99% dos casos. Nessa região, de 5.109.213,2 km2, estão expostas 
à doença 20.238.899 de pessoas, localizadas em 792 municípios.

As precárias condições de moradia e de saneamento, aliadas às condições naturais 
da Região Amazônica, estão diretamente associadas aos casos da doença. A deficiência 
no abastecimento de água e a ausência ou inadequação de aparelhos sanitários fazem as 
pessoas recorrerem aos cursos d’água para o seu suprimento, asseio e lazer.  Nesses lo-
cais, elas passam a ter contato com o mosquito, vetor transmissor da doença. Tal situação 
é comum na periferia dos centros urbanos e na zona rural, especialmente nos projetos de 
assentamento rurais.

Quanto à doença de Chagas, pertencente ao grupo das doenças transmitidas por ve-
tores e reservatórios, estima-se que cerca de 4 milhões de brasileiros estão infectados pelo 
Trypanosoma cruzi e a área endêmica se estende do Piauí ao Rio Grande do Sul.

No grupo das doenças transmitidas mediante contato com a água, a esquistossomose 
é a principal delas. Estima-se que cerca de 25 milhões de pessoas localizadas em 19 Estados 
estão expostas ao risco de contrair a doença, e que a área endêmica atinge cerca de 1.000 
municípios localizados em nove estados. A maior prevalência da doença é observada nas 
regiões Nordeste e Sudeste. 

Em relação à mortalidade infantil, outro importante indicador de saúde que se relaciona 
com as condições sanitárias e ambientais, existe ainda no país vários locais que apresentam 
elevado coeficiente de mortalidade. Conforme dados do SIM/Sinasc, em 2001 havia 551 
municípios brasileiros com coeficiente de mortalidade infantil acima de 40 por mil, a maioria 
localizada na região Nordeste (quadro 3). A estimativa de mortalidade infantil do IBGE para 
2001 indica que a região Nordeste ainda apresenta uma taxa superior a 40 por mil.

Quadro 3 – Total de municípios, número e percentual de municípios com mortalidade 
infantil acima de 40 por mil, segundo as grandes regiões geográficas. Brasil 
2001

Região
Nº total de 
municípios

Nº municípios com 
mortalidade infantil 
acima de 40 por mil

% municípios com 
mortalidade infantil 
acima de 40 por mil

Norte    449 70 15,6
Nordeste 1.787 252 14,1
Sudeste 1.666 115   6,9
Sul 1.159 78   6,7
Centro-Oeste    446 36   8,1
Brasil 5.507 551 10,0

Fonte: Sistema de Nascidos Vivos (Sinasc) e Sistema de Mortalidade (SIM).
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Os indicadores de saúde, associados aos baixos índices de cobertura  de saneamento 
ambiental  no Brasil, evidenciam a ausência de uma política de saúde e saneamento voltada 
para as populações que vivem ou trabalham nas áreas consideradas especiais. Esta situação 
levou o Ministério da Saúde a priorizar a discussão com vistas à definição e implementação 
de uma política de saúde voltada para as populações rurais, incluindo as Comunidades 
Remanescentes de Quilombos. 

A garantia da qualidade de vida  dos quilombolas tem especificidades sociais, étni-
cas, culturais e geográficas, demandando um trabalho intersetorial articulado, bem como 
políticas sociais integradas de governo que  contemplem  o direito à terra,  ao saneamento 
e  ambiente saudável, à saúde e educação,  e ao emprego. A concretização dessas políticas 
é um desafio para o Governo Federal.

3.2. Situação de saúde das comunidades remanescentes de Quilombos

No momento, não existem dados e informações sistematizados sobre a situação de 
saúde dessas comunidades. A Fundação Cultural Palmares, com apoio de outras instiuições,  
está realizando levantamento, estudos e diagnóstico sobre as condições socioeconômicas, 
culturais e sanitárias sobre as comunidades quilombolas existentes no país. Neste período 
de novembro a dezembro/2003, vão acontecer cinco oficinas , envolvendo todas as regiões 
brasileiras,  com a participação de representantes das comunidades quilombolas  e profis-
sionais das instituições envolvidas no trabalho com o objetivo de discutir sua realidade e 
consolidar os dados e informações.

Além disso, a Fundação Nacional de Saúde contratou uma consultora, Fernanda 
Lopes, da  Universidade de São Paulo (USP)  com o objetivo de fazer um diagnóstico sobre 
a situação de saúde das comunidades Quilombolas.

De acordo com dados disponíveis no Datasus, a taxa  de mortalidade infantil nos 
municípios onde se encontram as comunidades quilombolas com mais de 200 famílias, a 
situação é preocupante, uma vez que,  entre  os 23 municípios, 18  estão com a taxa acima 
da média nacional,  inclusive, com taxas consideradas elevadas conforme demonstra o 
quadro 4 a seguir.
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Municípios
Taxa de mortalidade infantil (por mil)
1989 1990 1994 1998

Macapá-AP 31,97 29,79 25,92 25,16
Poço das trincheiras – AL 136,42 131,18 113,90 103,71
Senhor do Bonfim – BA 72,80 68,92 62,43 61,24
Bom Jesus da Lapa – BA 59,33 56,03 49,30 47,54
Malhada – BA 40,81 37,25 31,83 31,10
Muquém de São Franscisco – BA 81,77 79,80 73,24 68,70
Campo Formoso – BA 86,05 79,47 70,72 70,05
Rio de Contas – BA 72,16 69,96 63,55 60,35
Tururu – CE 100,66 93,75 83,37 82,14
Penalva – MA 76,13 72,91 66,65 65,30
Alcântara – MA 78,60 76,36 70,55 68,22
Santarém – PA 54,94 53,95 50,48 47,89
Alagoa Grande – PB 73,96 70,87 63,23 60,05
Salgueiro – PA 53,92 50,05 42,79 41,32
São Bento do Una – PE 98,05 95,20 89,00 86,95
Macáiba – RN 94,98 91,73 83,40 79,69
São João da Ponte – MG 37,95 35,58 31,18 30,23
Varzelândia – MG 37,95 35,58 31,18 30,23
Bias Forte – MG 44,79 43,14 38,30 35,64
Vila Bela da Santíssima Trindade – MT 48,38 45,04 39,30 38,22
Cavalcante – GO 49,88 47,77 42,41 40,24
Buriti Alegre – GO 31,29 29,47 25,62 24,46
Teresina de Goiás - GO 49,88 47,77 42,41 40,24

Quadro 4 – Taxa de mortalidade infantil nos municípios de maior concentração de  
comunidades quilombolas – 1989 – 1998

Fonte: www.datasus.gov.br.

4. Ações de saneamento ambiental em comunidades remanescentes de 
Quilombos

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), vinculada ao Ministério da Saúde, com vistas 
à prevenção e controle de doenças e outros agravos ocasionados pela falta ou inadequação 
das condições de saneamento ambiental, estabeleceu, por meio da Portaria nº 225, de 14 
de maio de 2003, como  critério de elegibilidade para aplicação de recursos financeiros 
em áreas especiais, a inclusão de Comunidades Remanescentes de Quilombos.

A educação em saúde nos projetos de saneamento, conveniados com os estados e 
municípios, vem, desde 2000, sendo incorporada como condição específica de financia-
mento, tendo como objetivo o fomento e o estímulo à prática de hábitos saudáveis, para a 
prevenção e controle de doenças e agravos à saúde da população.



Projeto Vigisus II - Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - Componente II - Saúde Indígena 161 

A Funasa, desde o ano de 2001, vem buscando formas de implementação de ações de 
saneamento para as áreas consideradas de interesse especial. Entre as iniciativas, destaca-
se o convênio celebrado, em 2001, com o estado do Acre, no valor de R$ 1.058.400,00 
(R$ 950.000,00 pela Funasa e o restante como contrapartida do estado), destinado à 
execução das seguintes ações: implantação de dois sistemas de abastecimento de água; 
142 instalações sanitárias em escolas, associações extrativistas e residências; distribuição 
de 2.500 filtros de barro e ações educativas.

A Funasa, como órgão executivo do Ministério da Saúde e uma das instituições do 
Governo Federal, é incumbida nesse projeto  de promover a inclusão social por intermédio 
das ações de saneamento e educação em saúde.

“Para que estas ações tenham o cunho estratégico que lhes cabem dentro 
do mundo contemporâneo, é importante identificar que para realizá-las é 
necessário incorporá-las à agenda dos gestores e gerentes e nas estratégias 
dos diferentes atores sociais, percorrendo diversas fases que vão desde a 
pactuação de compromissos e responsabilidades, à analise de demandas 
de produção, acompanhamento, avaliação e difusão das experiências, 
visando à inclusão social35”.

É importante destacar a forma de organização dos grupos sociais nestas áreas especiais, 
levando em consideração sua cultura e a emergência de organizações como o grupo de 
mulheres que tem se destacado nesta área, nos últimos tempos, influindo nas decisões.   

Esta proposta tem seu fundamento na atual missão  da Funasa, que assume dar sua con-
tribuição ao processo de inclusão social por meio das ações de saneamento ambiental, bem 
como estar de acordo com a diretriz de priorizar os municípios de menor porte. Em sua maioria, 
as Comunidades Remanescentes de  Quilombos se encontram em municípios com popula-
ção de até 30 mil habitantes. Finalmente, a proposta está em conformidade com o já referido 
convênio assinado entre a Fundação Cultural Palmares - MC e o Ministério Extraordinário de 
Segurança Alimentar (Mesa), indicando-se os municípios contemplados pelo Programa Fome 
Zero e aqueles nos quais existem Comunidades Remanescentes de quilombos. 

Nesta perspectiva, as ações de saneamento ambiental nessas comunidades estarão 
colaborando com a execução das diretrizes políticas do Governo Federal, empenhado em 
reduzir as desigualdades socioeconômicas e promover a inclusão social. 

4.1. Objetivos  do subcomponente  IV

Implantar sistemas integrados e coletivos de saneamento ambiental  em Comunidades 
Remanescentes de Quilombos, cuja população não seja dispersa, e implantar soluções 
alternativas individualizadas em cada domicílio ou em pequenos conjuntos de domicílios 
em comunidades dispersas; e instituir um sistema de gestão participativa que garanta efe-
tivamente a operação, manutenção, funcionamento e qualidade dos serviços, com custos 
compatíveis, levando em conta a realidade socioeconômica de cada comunidade, são os 
objetivos do Subcomponente IV.

35. Educação em Saúde. Oficinas de Educação em Saúde - Vamos Fazer Juntos. Darcy de Valadares Rodrigues 
Ventura - et. all. Ministério da Saúde - Fundação  Nacional de Saúde, Brasília, setembro de 2001. p. 7
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Entre os objetivos específicos  alguns podem ser destacados:

• reduzir a incidência de doenças  relacionadas com a inexistência ou inadequação 
de serviços de saneamento, em especial com o abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e saneamento intradomiciliar;

• garantir a disposição adequada dos resíduos sólidos por meio da educação em saúde 
e mobilização social e de soluções tecnológicas alternativas e viáveis, visando à 
preservação do meio ambiente e à redução da proliferação de vetores de doenças;

• buscar alternativas de participação das famílias, das comunidades e suas associações 
e dos diversos atores envolvidos no Projeto, com o objetivo de construir estratégias 
de cuidados com os serviços e de gestão que viabilize a sustentabilidade das ações 
desenvolvidas, bem como uma melhor aplicação dos recursos financeiros;

• reduzir as taxas de mortalidade infantil onde for identificada correlação direta com 
a ausência ou inadequação do saneamento.

4.2. Ações  previstas  no subcomponente  IV

O Subcomponente IV do Vigisus II – Ações de saneamento ambiental em Comunidades 
Remanescentes de Quilombos – prevê três principais ações de saneamento: abastecimento 
de água, esgotamento sanitário e melhorias sanitárias domiciliares. A definição de ações 
para cada localidade vai depender de um diagnóstico com os quilombolas, que deverão 
participar ativamente na identificação das necessidades e nas propostas de soluções, bem 
como na construção do projeto técnico.

4.2.1. Elaboração do Projeto Local de Saneamento Ambiental (PLSA)

A partir das informações preliminares que se têm da Fundação Cultura Palmares/MC 
sobre as condições de vida das Comunidades Remanescentes de Quilombos  e dos dados 
do Censo 2000 – IBGE sobre os municípios onde se encontram estas comunidades, pode-
se inferir que estas ações previstas pelo Subcomponente 4 deverão acontecer em toda sua 
área de abrangência.

O PLSA visa não só a uma melhor identificação participativa das necessidades locais 
e de soluções adequadas, mas, sobretudo, propiciar a cada pessoa, família, comunidade e 
sua organização existente tornar-se ator e sujeito, juntamente com os órgãos governamentais,  
das ações de saneamento ambiental em todas as suas fases: diagnóstico, planejamento, 
execução e gestão  das ações e serviços.

A abordagem de planejamento estratégico do PLSA pressupõe um processo constante 
de investigação e discussão com os quilombolas sobre as questões de saúde, saneamento 
e ambiente e outros temas afins, propiciando permanentemente a capacitação individual 
e coletiva, bem como de suas lideranças e organizações. Esta abordagem busca estimular 
a consciência crítica coletiva, o processo de criação e fortalecimento das organizações 
legitimamente representativas, visando ao compromisso com a saúde pública e o desen-
volvimento sustentável.

4.2.2. Implantação de sistemas de abastecimento de água

Esta ação será adotada em Comunidades Remanescentes de Quilombos cuja 
disposição espacial das moradias viabilize solução coletiva com rede de distribuição 
de água. Caso não seja possível uma solução coletiva, a comunidade será atendida por 



Projeto Vigisus II - Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - Componente II - Saúde Indígena 163 

soluções individualizadas, cuja ação  fica inserida em melhorias sanitárias domiciliares, 
onde se trabalham soluções de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para 
cada domicílio.

Os sistemas coletivos de abastecimento de água compreendem as etapas de captação, 
adução, tratamento, reservação e distribuição. Dependendo das condições físico-geográ-
ficas, das condições ambientais e de recursos naturais, poderá ser utilizado manancial 
superficial ou subterrâneo, bem como elevatórias para adução e/ou distribuição de água. 
Na implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água estão incluídas as ligações 
domiciliares.

4.2.3. Esgotamento sanitário

Segundo informações da FCP-MC e o conhecimento in loco de algumas comunidades, 
por amostragem, a grande maioria das Comunidades Remanescentes de  Quilombos são 
dispersas, o que dificulta ou inviabiliza soluções coletivas de esgotamento sanitário. Es-
tima-se que a alternativa  predominante será soluções tecnológicas individualizadas para 
cada domicílio o que será plenamente atendido pela ação denominada melhorias sanitárias 
domiciliares. 

Alternativa viável para as Comunidades Remanescentes de Quilombos, devido à 
diversidade de espaçamento entre as moradias,  será a solução tecnológica de pequeno 
porte, adotando-se ramais condominiais com fossa séptica coletiva, fossa séptica indi-
vidual, sumidouro, filtro biológico,  vala de infiltração ou outras soluções identificadas no 
diagnóstico.

4.2.4. Melhorias sanitárias domiciliares (MSD)

Esta ação, muitas vezes, também denominada de saneamento intradomiciliar, con-
siste em atender a todos os domicílios das comunidades selecionadas com a instalação de 
melhorias como: rede hidrossanitária interna,  equipamentos hidráulico-sanitários  (vaso 
sanitário, chuveiro, pia de cozinha, lavatório, tanque de lavar roupa) e  filtro doméstico 
para água de consumo humano. O módulo sanitário inclui a construção do banheiro ou 
quarto de banho.

4.2.5. Orientações sobre resíduos sólidos 

O Subcomponente IV não prevê recursos financeiros para as ações de resíduos 
sólidos em termos de coleta e tratamento. É oportuno lembrar que na grande maioria das 
Comunidades Remanescentes de Quilombos as casas são dispersas, o que sugere soluções 
individualizadas  quanto à disposição adequada do lixo doméstico. Esta ação deverá estar 
atenta quanto aos diversos tipos de resíduos oriundos da atividade agropecuária, exercida 
pela pequena  agricultura familiar.

As questões referentes às soluções adequadas de resíduos sólidos serão abordadas 
eminentemente  sob a perspectiva da mobilização e educação em saúde, não existindo 
financiamento para obras.

4.2.6. Melhoria da habitação para controle da doença de Chagas

As comunidades quilombolas que estiverem localizadas em áreas endêmicas da 
doença de Chagas serão trabalhadas de acordo com os princípios e estratégias da Funasa. 
Dependendo das condições da moradia, a opção será  sua restauração ou reconstrução.
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A restauração inclui:

• reboco interno  e externo;

• melhoria da cobertura;

• melhoria na ventilação interna e iluminação;

• melhorias do peridomicílio (abrigos, cercas, etc.);

• revestimento do piso;

• instalações sanitárias.

As questões referentes à Melhoria da Habitação para Controle da Doença de Chagas 
serão abordadas sob a perspectiva da mobilização e educação em saúde. As demandas 
resultantes do diagnóstico das Comunidades Remanescentes de Quilombos podem levar à 
necessidade de execução de obras, limitada à disponibilidade orçamentária.

4.2.7. Gestão e capacitação em saneamento ambiental

O sucesso dos trabalhos e a eficácia das ações dependem significativamente do 
processo de capacitação e assistência técnica junto a todos os atores envolvidos (órgãos 
governamentais e comunidades) na execução dos serviços de saneamento, sejam soluções 
coletivas de pequeno porte ou soluções individualizadas. 

Para que os profissionais, instituições governamentais, famílias e associações comu-
nitárias  possam exercer suas atribuições, cuidar e usar adequadamente dos sistemas e das 
melhorias sanitárias implantadas, é necessário que participem de  todo o processo e que 
o intercâmbio propicie o acesso a informações e a outras experiências comunitárias bem- 
sucedidas. Além das reuniões ordinárias de trabalho, deverão ser programados cursos, 
seminários e oficinas para que se cumpram os objetivos estratégicos de assistência técnica 
e capacitação na busca da eficiência e eficácia das ações e obras executadas.

4.3. Diretrizes do subcomponente IV

O desenvolvimento das diversas ações de saneamento ambiental nas Comunidades 
remanescentes de Quilombos terá o devido cuidado com as características étnicas e cultu-
rais de suas populações, sempre levando em conta suas formas de organização,  relações 
interpessoais e grupais, hábitos e tradições,  saberes e  estratégias de sobrevivência.

A implantação dos serviços de saneamento, projetada por demanda das comunidades 
ou por oferta dos órgãos governamentais, deverá, desde o início, provocar a participação 
organizada dos diversos atores, criando fóruns para discussão e tomada de decisões, so-
bretudo quanto às questões de gestão dos serviços e das melhorias sanitárias

A administração, operação e manutenção, enfim a gestão dos serviços de saneamento 
em municípios de pequeno porte, especialmente em comunidades rurais, tem sido a grande 
questão  no que se refere à eficiência e eficácia desses empreendimentos. A sustentabilidade  
permanece, há muitas décadas, como o desafio a ser superado.

Arranjos institucionais alternativos poderão ser construídos objetivando o bom 
funcionamento e uso das instalações implantadas. Nesta perspectiva, no Brasil, diversas 
experiências estão em andamento, propiciando ensinamentos para os trabalhos nas peque-
nas Comunidades Remanescentes de Quilombos. O governo municipal  ou prestador de 
serviços de saneamento do município deverá estar participando de todos os momentos do 
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Subcomponente IV e, de modo especial, do planejamento e execução do modelo de gestão 
a ser adotado para cada comunidade. 

4.3.1. Educação em saúde e comunicação

Os fundamentos da educação em saúde e comunicação com a participação real dos 
sujeitos devem estar alicerçados na identidade cultural da população residente e remanes-
cente dos quilombos valorizando as formas de organização e a teia de relações desses grupos 
sociais,  respeitando a forma com que se relacionam com a sociedade, como concebe o 
mundo e se envolve com os destinos da comunidade.

Comunicação e educação com participação popular são perspectivas inerentes em 
todo trabalho social que pretende o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. A 
educação e comunicação supõem a participação do sujeito individual e coletivo no seu 
processo de aprendizagem, de construção do saber e da sua vida e a forma de interferir na 
realidade. A participação supõe o aprendizado do sujeito individual e coletivo no ato de 
aprender a participar e a decidir os rumos de sua vida. 

Educação em saúde, comunicação e saneamento com participação popular passam 
a ser entendidas não como repasse de informações e conhecimentos, mas algo intrínseco  
e imprescindível ao exercício da cidadania ou seja: 

• como exercício da produção do saber individual e coletivo; 

• como exercício da tomada de decisão coletiva;

• como  exercício do processo de associação e organização;

• como estímulo ao controle social;

• como busca de parceria nas políticas públicas de inclusão social;

• como objetivo de transformação da realidade.

A educação em saúde e comunicação são ações permanentes que devem acontecer 
em todos os momentos da vida do ser humano  e no tocante às ações de saneamento, an-
tes, durante e depois da implantação dos serviços para que estes atendam às necessidades 
reclamadas por essas populações, garantindo a melhoria da qualidade de vida. Em termos 
do Subcomponente IV objetiva:

• estimular a participação popular desde o planejamento para que ela possa definir 
a realização das ações propostas ou demandadas;

• capacitar a comunidade, grupos sociais e organizações para com o devido cuidado 
e uso dos serviços de saneamento e melhorias sanitárias domiciliares, bem como 
para o exercício do controle social sobre eles;

• fortalecer as formas de organização comunitária, respeitando a identidade cul-
tural;

• fortalecer as parcerias;

• identificar e selecionar com a comunidade as tecnologias adequadas e que propiciem 
resultados importantes para ela no sentido da inclusão social destes grupos;

• identificar materiais e métodos mais efetivos para apoio do trabalho de educação e 
comunicação para a construção dos sistemas e das melhorias sanitárias domiciliares 
mais adequados à etnocultura, com qualidade;
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• utilizar tecnologias de fácil manutenção que a comunidade possa operar e manter 
com um mínimo de ajuda das agências externas;

• executar ações coerentes com as necessidades da população buscando sua auto-
nomia.

4.3.2. Solução conjunta e integrada de ações de saneamento

O Subcomponente IV pretende trabalhar as ações de saneamento previstas de forma 
simultânea. Naquelas comunidades mais aglomeradas onde será implantado um sistema 
coletivo de abastecimento de água, deverá acontecer concomitantemente instalação de 
melhorias sanitárias domiciliares que incluam as medidas adequadas de esgotamento 
sanitário.

Nas comunidades, cujas casas são dispersas de modo a inviabilizar sistemas coletivos, 
serão implantadas as melhorias sanitárias domiciliares que contemplam:

• acesso a água potável, por meio de poços rasos, minas, nascentes, pequenos cursos 
d’água, águas de chuva, etc.;

• esgotamento sanitário por meio de fossa séptica com sumidouro ou vala de infiltra-
ção e outras soluções sanitárias;

• instalações sanitárias internas nos domicílios como banheiro, pia de cozinha, tanque 
de lavar roupa, lavatório e outras.

As ações referentes a resíduos sólidos serão executadas basicamente por meio de 
orientações e educação em saúde, visando à disposição correta do lixo doméstico e da 
atividade agropecuária.

Nesta mesma perspectiva, deverá haver uma ação educativa permanente para controle 
dos vetores que influem na saúde pública e que não precisam de obras.

Nas áreas endêmicas da doença de Chagas, a ação será em conformidade com as 
outras ação de saneamento, de forma que a integração traga eficiência na aplicação dos 
recursos financeiros e  resultados para a saúde da população.

4.3.3. Sustentabilidade das ações de saneamento  nas  comunidades quilombolas

O estado de saúde de uma pessoa ou de uma população é ao mesmo tempo uma 
característica intrínseca ou constitutiva e fator decisivo para o desenvolvimento humano 
(Relatório da 35ª Sessão do Subcomitê do Comitê Executivo de Planejamento e Programação 
da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas)/OMS, março/2001 ).

Estudos econométricos apoiados pela Opas, nas Américas, revelam que há uma sólida 
correlação entre a melhoria do estado de saúde e o crescimento econômico, a longo prazo. 
Segundo esse  documento da Opas, redistribuir os recursos entre os pobres, mediante a 
melhoria do estado de saúde, educação e nutrição é intrinsecamente fundamental porque 
aumenta suas capacidades para levar uma vida mais satisfatória.

De acordo com a Opas, o desenvolvimento sustentável implica um novo conceito 
de crescimento econômico que propicie justiça e oportunidades a todas as pessoas, não 
só a alguns privilegiados, sem destruir os recursos naturais e sem pôr em risco a sustenta-
bilidade do planeta. Esta concepção de desenvolvimento exige uma nova ética mundial. 
(Opas – Avaliação 2000, baseada em dados de 1998).
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Para a promoção da saúde e do saneamento, alguns princípios são básicos:

• toda melhoria sustentável em saúde e saneamento deve fundamentar-se em uma 
nova consciência sobre a maneira complexa em que interagem o comportamento 
humano e a tecnologia;

• por si só a instalação de serviços de saneamento – obras – nem sempre traz melho-
rias para a saúde. Contudo, a mudança de consciência, de hábitos e atitudes  sani-
tárias apresenta, com certeza, impactos positivos;

• a forma mais efetiva para conseguir melhorias sustentáveis é mediante um enfoque 
progressivo, partindo da situação atual de uma comunidade visando construir um 
conjunto de mudanças ( OMS/1996 ).

A participação direta na gestão dos serviços públicos, no saneamento rural, por exem-
plo, sob diversas formas  (cooperativa, consórcio, associações,etc.), será também uma 
alternativa válida e viável no sentido não só da sustentabilidade  e eficácia dos sistemas, 
mas, também, da alteração das relações governo/sociedade. 

Na perspectiva dessa participação, têm surgido, no Brasil, diversas experiências, a 
partir da década de 1980, responsabilizando-se as associações de moradores ou associações/
comitês da água para cuidarem da operação e manutenção dos serviços. Mais recentemente, 
na Bahia e no Ceará,  surgiu o movimento de articulação dessas associações comunitárias, 
formando centrais de associação ou sistemas integrados de saneamento rural.

O sucesso do projeto pressupõe que a comunidade e suas organizações participem das 
decisões em todas as fases de diagnóstico da realidade, na busca de soluções, elaboração 
do projeto comunitário e do projeto técnico, construção das obras, operação e manutenção 
dos serviços instalados e avaliação permanente e periódica dos trabalhos.

 Para que a participação da comunidade nas ações de saneamento rural tenha eficácia, 
o projeto comunitário  deve contemplar:

• identificação das estruturas formais e informais do processo organizativo e de co-
municação da comunidade; qualquer arranjo de organização comunitária deve ser 
decidido pela própria comunidade;

• identificação das práticas existentes na comunidade quanto aos usos da água, 
esgotamento sanitário e quais suas opiniões a respeito;

• identificação da disposição da comunidade para pagar pelos serviços, mediante 
contribuições financeiras, trabalho voluntário ou materiais de construção;

• organização e realização de qualquer construção com ajuda da própria comuni-
dade, desde que tenha sido discutido e acertado;

• operação e manutenção dos serviços de saneamento e assistência aos usuários; 

• constituição de fundos mediante tarifas compatíveis com o nível de renda da co-
munidade e outras formas, processo esse que deve contar com a participação ativa 
da comunidade.

Compreendendo a participação como necessária à tomada de decisão, algumas razões 
se colocam evidentes:

• quem está mais próximo do problema quase sempre tem maior possibilidade de 
encontrar sua solução, o que se aplica aos programas comunitários;
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• quem formula e toma as decisões se compromete a dar-lhes continuidade e sus-
tentabilidade;

• a comunidade é quem melhor entende sua situação. Na maioria das vezes as 
soluções encontradas são mais eficazes do que aquelas que vêm de fora;

• quanto mais recursos materiais e financeiros a própria comunidade investe, maior 
o compromisso, continuidade e sustentabilidade dos serviços;

• a auto-estima constitui um requisito prévio para a tomada de decisão e seu cum-
primento e, ao mesmo tempo, é um resultado desse processo (OMS/1996).

A participação da comunidade em programas de saneamento, em particular de abas-
tecimento de água em áreas rurais, depende das estruturas institucionais  que, simultanea-
mente, recebem sua influência. As políticas institucionais, necessárias para facilitar  e apoiar 
a participação comunitária, implicam a adoção de medidas com o objetivo de: 

• estabelecer uma unidade de apoio para os serviços de saneamento nas instâncias 
regionais, formada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar;

• envolver o governo municipal e/ou prestador de serviços de saneamento no mu-
nicípio em todas as fases do trabalho, e apoiá-lo na criação de estruturas  e capaci-
tação de recursos humanos para o saneamento;

• estabelecer uma unidade central de apoio, com equipe capacitada; estabelecer 
normas de projeto e operacionais, definir critérios para decidir as prioridades; 
orientar as tarefas especializadas, como investigação hidrogeológica, capacitação 
administrativa e apoio à manutenção;

• capacitar os operadores comunitários quanto às tecnologias alternativas  para abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário e melhorias sanitárias domiciliares; 

• capacitar os operadores e lideranças comunitárias sobre as ações de saúde, sanea-
mento e  organização comunitária;

• controlar a operação e a qualidade dos serviços, divulgar informações e organizar 
programas contínuos de capacitação. 

4.3.3.1. Situações concretas e possíveis soluções de gestão em saneamento

A Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, está realizando  levantamento 
e diagnóstico socioeconômico, cultural e sanitário das Comunidades Remanescentes de 
Quilombos. Este estudo vai trazer subsídios para que, juntamente com as a comunidades, 
haja a identificação de estratégias de ação e alternativas de gestão em saneamento ambi-
ental apropriadas a cada comunidade local.

No entanto, a partir de um conhecimento preliminar de algumas destas comunidades 
e de informações da FCP/MC, podem ser previstas algumas situações reais e possíveis es-
tratégias que viabilizem a sustentabilidade dos serviços a serem implantados.

I – Gestão para soluções tecnológicas individualizadas (em cada domicílio):

• de abastecimento de água: poço raso, nascente/mina, água de chuva (cisterna), 
tratamento simplificado;  adução, ligação e reservação domiciliar quando viável;

• esgotamento sanitário: fossa séptica com sumidouro ou  vala de infiltração, fossa 
seca, etc.;

• melhorias sanitárias domiciliares.
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Nesta situação, cada família deverá participar efetivamente de todas as fases do 
processo e será o principal responsável pela manutenção e operação dos serviços em seu 
domicílio.

Para que esta responsabilidade familiar possa acontecer a contento, as soluções tec-
nológicas e estratégias de implantação da gestão dos serviços deverão ser discutidos e pac-
tuados comunitariamente. Daí a importância de uma associação comunitária representativa 
que possa estimular, coordenar  e supervisionar o desempenho das famílias na execução de 
suas responsabilidades, inclusive encontrar saídas para aquelas famílias em piores condições 
financeiras, quando for necessário a reposição dos serviços ou  parte  deles.

O envolvimento do governo municipal e/ou prestador de serviços de saneamento no 
município, é de fundamental importância nesta fase de manutenção das ações implantadas. 
O trabalho de Oficinas Municipais de Saneamento, geridas pelo município poderá prestar 
assistência técnica e educativa às famílias no uso adequado e manutenção dos serviços, 
especialmente em municípios onde haja um grande número de comunidades quilombolas. 
Neste sentido, o subcomponente IV do Vigisus II deverá estar estimulando aos municípios 
a implantarem  oficinas municipais de saneamento que captem recursos financeiros para 
esta atividade.

II – Gestão para soluções tecnológicas coletivas e/ou de pequeno porte:

• abastecimento de água;

• esgotamento sanitário;

• melhorias sanitárias coletivas ou de pequeno porte.

Na situação de pequenos sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sani-
tário e melhorias sanitárias coletivas,  a manutenção e operação será de responsabilidade 
comum da Associação Comunitária, governo municipal e/ou prestador de serviços de sa-
neamento existente no município, onde as responsabilidades serão definidas e pactuadas 
entre os atores envolvidos.

Caberá à comunidade e associação comunitária:

• assumir a  manutenção leve: cuidar dos ramais secundários da rede de distribuição, 
consertando e repondo tubos, peças e conexões; ficar atenta ao funcionamento e 
defeitos dos sistemas, dos equipamentos e acionar o prestador de serviços, quando 
se tratar da manutenção pesada, ou seja: sistema eletromecânico, captação, adu-
toras reservatório comunitário; fossa séptica coletiva, filtro biológico, tubulações 
e conexões de maior diâmetro;

• indicar e ajudar na seleção de um zelador do sistema que poderá ser contratado e 
pago pela Associação, com recursos da tarifa dos serviços ou governo municipal;

• organizar, administrar e cobrar de cada família  taxas mensais sobre o uso dos 
serviços para que possa pagar os custos das despesas da manutenção leve dos 
serviços;

• organizar e administrar um fundo de reserva a partir das taxas cobradas de cada 
família, visando ao atendimento de emergências da manutenção leve dos sistemas.
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Caberá ao governo municipal e/ou prestador de serviços de saneamento:

• assumir a manutenção pesada dos sistemas de água e esgotos, ou seja correções, 
substituição e reposição de tubos, peças e equipamentos;

• dependendo da pactuação de responsabilidades, o governo municipal poderá as-
sumir a contratação e pagamento do zelador dos sistemas;

• de acordo com a política tarifária discutida e pactuada entre os atores, subsidiar as 
famílias com maior dificuldade financeira ou até impossibilitadas de pagamento.

Caberá à Fundação Nacional de Saúde nestas duas situações de gestão:

• desenvolver ações de cooperação técnica junto ao estado e município e/ou presta-
dor de serviços de saneamento no município;

• capacitar, inicial e periodicamente, recursos humanos do estado e município, bem 
como das comunidades, associações e zeladores dos sistemas, que deverá ser uma 
atividade central do processo de cooperação técnica da Funasa;

• estimular e orientar a formação de consórcios,  centrais de associações comunitárias 
ou comitês de saneamento, quando se tratar de diversas  comunidades num mesmo 
estado ou região próxima. Esta aglutinação poderá potencializar os recursos locais, 
sejam humanos, naturais e financeiros, bem como aqueles  externos.

4.4  Áreas de abrangência das ações de saneamento ambiental do subcomponente IV

O Projeto prevê a implantação de ações de saneamento para 3.760 famílias em 
Comunidades Remanescentes de Quilombos, sendo: 320 famílias beneficiadas em 2004; 
1.500  em 2005 e 1.940  em 2006. Para as obras de saneamento foi previsto um custo de 
R$ 3.800,00, por família.

4.4.1. Critérios de elegibilidade

Serão contempladas 3.760 famílias residentes nas Comunidades Remanescentes de 
Quilombos situadas  entre as 150 localidades dos 52 municípios definidos pelo convênio 
da Fundação Cultural Palmares/MC com o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar 
(Mesa), do Programa Fome Zero. Para que a comunidade possa ser atendida com as ações 
de saneamento, deverá haver a declaração do órgão competente sobre a titularidade ou 
seu reconhecimento oficial.

É fundamental que a comunidade se envolva num processo de conhecimento e adesão 
ao Programa, seja a ação demandada por ela ou proposta pelo Governo. O mesmo se deve 
buscar do governo municipal e/ou prestador do serviço de saneamento no município.

4.4.2. Critérios de priorização 

Levando em conta os limites de recursos financeiros e a necessidade de elaboração 
do Plano Operacional Anual (POA), a hierarquização e priorização das comunidades será 
de acordo com as critérios epidemiológicos, ambientais e sanitários definidos pela Portaria 
nº 225/2003 da Funasa e mediante  discussão conjunta com a FCP-MC. 



Anexos

Anexo 1

Lista de documentos necessários e formulário-padrão de apresentação de propostas 
prévias de subprojetos comunitários

As propostas prévias de iniciativas de promoção da saúde encaminhadas pelas co-
munidades indígenas para serem apreciadas em sua elegibilidade pela Unidade Gestora 
do Fundo deverão, necessariamente, conter:

1. Cópia do Estatuto registrado em cartório da organização indígena proponente.

2. Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da orga-
nização indígena proponente.

3. Cópia da ata de posse da atual diretoria da organização indígena proponente.

4. Cópia da ata da reunião realizada para identificação de necessidades, seleção 
de prioridades e deliberação sobre a proposta a ser encaminhada ao Fundo, 
devidamente assinada por todos os seus participantes.
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Anexo 1 – Formulário padrão de apresentação de propostas prévias de subprojetos 
comunitários

1. Identificação da comunidade indígena proponente

Nome da aldeia

Etnia predominante na aldeia

Número de pessoas que moram na aldeia Nome da terra indígena

• Crianças

• Jovens

• Adultos

• Total

Nome das principais lideranças da aldeia

Nome do Distrito Sanitário Indígena por 
quem são atendidos.

Distância até o pólo-base de saúde indígena 
mais próximo (em quilômetros ou tempo 
gasto para percorrê-la).
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2. Identificação da organização indígena proponente

Nome e sigla

Endereço completo

Telefone/fax E-mail CNPJ

Nome do presidente

Qual a experiência de trabalho da organização indígena proponente. relate os trabalhos 
realizados nos últimos três anos, os parceiros com quem tem trabalhado, as atividades 
junto à comunidade proponente.

A organização tem experiência de trabalhos com a Funasa?         ¨ Sim     ¨ Não

Caso a organização esteja associada a alguma federação ou confederação de 
organizações indígenas, identifique-a:
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3. Área de enquadramento da proposta:
¨ Redução da mortalidade neonatal, infantil e materna.
¨ Promoção da segurança alimentar dos grupos domésticos e redução da taxa desnu-

trição aguda e crônica em crianças.
¨ Promoção da saúde preventiva.
¨ Resgate e valorização dos conhecimentos e sistemas de saúde tradicionais.
¨ Promoção da organização das mulheres indígenas.

4. Qual o problema que vocês querem resolver com o subprojeto ou que benefícios a 
realização do subprojeto vai trazer para sua comunidade?

5. O que vocês pretendem fazer? Quais são as atividades que o subprojeto vai realizar?

6. Quanto vocês pensam que vai custar para realizar o subprojeto? [R$______________]

7. Qual vai ser a duração do subprojeto?  [__________________________meses]

8. Que organizações indigenistas têm trabalhado na sua aldeia?

Local Data Assinatura presidente da organização indígena
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Anexo 2 – Formulário-padrão de apresentação de propostas definitivas de subprojetos 
comunitários

1. Resumo do subprojeto

1.1. Título (qual o nome do subprojeto):

1.2. Identificação dos beneficiários

Nome da Comunidade ________________________________________________

Terra indígena _______________________________________________________

Povo(s)/Etnia(s) ______________________________________________________

Distrito Especial de Saúde Indígena _____________________________________

1.3. Duração do subprojeto (quantos meses a comunidade vai precisar para executar 
o subprojeto?)

1.4 Custo total do subprojeto (qual o valor total do subprojeto?)

1.5 Número estimado de beneficiários do subprojeto:

Grupos domésticos                   Pessoas                   Mulheres                     Crianças

1.6 Áreas de enquadramento (em quais dos seguintes temas da promoção da saúde 
indígena, o subprojeto vai focalizar suas atividades?).
• Redução da mortalidade neonatal, infantil e materna.
• Promoção da segurança alimentar dos grupos domésticos e redução da taxa 

de desnutrição aguda e crônica em crianças.
• Promoção da saúde preventiva.
• Resgate e valorização dos conhecimentos e sistemas de saúde tradicionais.
• Promoção da organização das mulheres indígenas.
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2. Identificação da organização proponente

Nome e sigla

Endereço completo

Cep.:                                  Município                                      Estado

Telefone:                            Fax:                                                e-mail

Data do registro do estatuto no cartório:

CNPJ

Representante legal (nome e endereço do presidente):

Nome:                                                                                Endereço completo

Responsáveis pela implementação do subprojeto (Comitê Local de Implementação):

Nome ______________________________________________________________________

Função na organização proponente _____________________________________________

Nome ______________________________________________________________________

Função na organização proponente _____________________________________________

Nome ______________________________________________________________________

Função na organização proponente _____________________________________________
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3. Identificação da organização indigenista prestadora de assistência técnica

Nome e sigla:

Endereço completo:

Cep.:                                     Município:                                             Estado

Telefone:                              Fax:                                                        e-mail

CNPJ

Representante legal (nome e endereço):

Nome:                                                                                    Endereço completo

Responsáveis técnicos pela elaboração da proposta definitiva do subprojeto:

Nome ______________________________________________________________________

Função na organização proponente _____________________________________________

Qualificação profissional_______________________________________________________

Nome _______________________________________________________________________

Função na organização proponente _____________________________________________

Qualificação profissional_______________________________________________________

4. Estrutura de promoção da saúde indígena disponível e principais indicadores de 
morbimortalidade

Distância entre a comunidade e o pólo-base mais próximo:
 Em quilômetros a serem percorridos [___________________  Km]
 Em tempo médio despendido  [__________________ horas]
 Meios de transporte empregados:
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A comunidade é atendida por um agente de saúde indígena ¨ Sim ¨ Não

A comunidade tem representação no Conselho Local de Saúde Indígena  ¨ Sim  ¨ Não

Estimativa de indicadores básicos de saúde e de Indicadores particularmente relevantes 
para a área temática do subprojeto:

Indicadores Taxa %

Proporção de crianças que apresentam desnutrição aguda ou grave

Proporção de gestantes com acompanhamento pré-natal

Coeficiente de mortalidade materna

Coeficiente de mortalidade neonatal (óbitos/nascidos vivos)

Coeficiente de mortalidade infantil

Prevalência de doenças sexualmente transmissíveis entre jovens

Prevalência de dependência em relação a substâncias químicas e alcoolismo 
entre população adulta
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5. Apresentação do subprojeto

Título do subprojeto:

Antecedentes (Exponham resumidamente quem e quantos vocês são: onde moram, sua 
organização social, vida econômica e sistema tradicional de saúde; e como identificaram 
as necessidades ou problemas a serem resolvidos pelo subprojeto).
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Objetivos (Descrevam quais são os objetivos do subprojeto, que resultados esperam 
alcançar, quais serão os maiores beneficiários do subprojeto.  Lembrem-se que os objetivos 
e as atividades previstas devem ser coerentes e adequadas às áreas de enquadramento do 
subprojeto.)

Justificativa (Expliquem por que o subprojeto é necessário e como ele contribuirá para 
resolver os problemas e alcançar os objetivos identificados.)
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Indicadores (Indiquem alguns meios por meio do qual a comunidade indígena, a 
organização proponente e as demais pessoas interessadas poderão verificar que o 
subprojeto está alcançando seus objetivos e resultados esperados).

Estratégias para inclusão das mulheres indígenas na implementação do subprojeto 
(Indiquem, resumidamente, quais foram as medidas adotadas para incluir e incentivar a 
participação das mulheres indígenas da comunidade na implementação do subprojeto e 
como elas serão beneficiadas pelo subprojeto).
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6. Plano de trabalho (Nesta seção deve-se descrever todas as atividades necessárias para 
atingir os objetivos do subprojeto.)

Objetivos Atividades

1 1.1
1.2
1.3
1.4

2 2.1
2.2
2.3
2.4

3 3.1
3.2
3.3
3.4

4 4.1
4.2
4.3
4.4

5 5.1
5.2
5.3
5.4

6 6.1
6.2
6.3
6.4

7 7.1
7.2
7.3
7.4

8 8.1
8.2
8.3
8.4
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7. Cronograma de execução (Indiquem, para cada atividade prevista no Plano de Trabalho, 
o período para sua implementação.)

Atividades
Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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8. Orçamento (Preencham um quadro para cada atividade discriminada no Plano de 
Trabalho)

Atividade:

Insumos Quantidade
Preço

Unitário
Total

Elemento de 
despesa

Valor total solicitado:
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Local Data
Nome e assinatura do presidente da organização proponente e dos membros do Comitê 
Local de Implementação
Nomes Assinaturas

 

 

 

 

Nome e assinatura dos responsáveis técnicos pela elaboração da proposta definitiva do 
subprojeto
Nomes      Assinaturas

Para uso exclusivo da unidade gestora do Fundo – não preencher
Data de recebimento e protocolo

Numero de protocolo
Carimno e assinatura do funcionário responsaºvel pelo protocolo

Elemento de despesa 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

Material de consumo

Serviços de terceiros

Despesas com transporte e 
promoção de eventos

Equipamentos

Obras e instalações

Total trimestral

Total

9. Cronograma de desembolso
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 Anexo 3 –  Manual de prestação de contas

1. Introdução

Além das diretrizes contidas neste anexo, o acordo de cooperação técnica com o 
Banco do Brasil pode determinar novas orientações para a prestação de contas a serem 
cumpridas pelas comunidades e organizações indígenas que recebam doações do Fundo 
para implementação de seus subprojetos.

No âmbito do Fundo, o processo de prestação de contas tem funções contábeis e 
sociais.  Do ponto de vista contábil, interessa às organizações e comunidades indígenas 
executoras de subprojetos demonstrar, à Unidade Gestora do Fundo e ao Banco Mundial, a 
aplicação correta dos recursos que lhe foram repassados.  Do ponto de vista social, interessa 
às pessoas responsáveis pela implementação dos subprojetos demonstrar a aplicação correta 
dos recursos, a implementação eficiente do subprojeto e os resultados por ele alcançados 
às comunidades beneficiárias, às lideranças indígenas tradicionais, aos conselhos locais 
de saúde indígena e aos conselhos distritais de saúde indígena.  Neste sentido, a prestação 
de contas da aplicação dos recursos repassados pelo Fundo para as organizações indíge-
nas executoras de subprojetos deve incluir tanto um mecanismo local de divulgação, que 
permita o exercício do controle social pelas comunidades indígenas, suas lideranças e suas 
instâncias de representação junto à Fundação Nacional de Saúde, quanto um mecanismo 
oficial de prestação de contas às agências doadoras.

As organizações indígenas executoras de subprojetos financiados pelo Fundo são 
responsáveis por apresentar:

• Relatórios parciais a cada trimestre e prestação de contas mensais, de acordo com 
o Cronograma de Desembolso previsto na proposta de subprojeto.

• Relatório final de prestação de contas, consolidando todos as despesas feitas ao 
longo da implementação do subprojeto.

2. Passos para a realização das Prestações de Contas

2.1. Reunir os seguintes documentos:

•  Extrato bancário com toda a movimentação da conta durante o período de 
referência.

•  Cópia xerográfica das notas fiscais e recibos e das notas fiscais avulsas emiti-
das em nome da organização indígena executora pelas firmas e profissionais 
fornecedores de bens, serviços e obras que foram pagos com recursos do 
subprojeto.

•  Cópias dos comprovantes de pagamento dos impostos federais, estaduais e 
municipais, bem como das contribuições ao INSS (quando for o caso).

2.2. Preencher o Formulário de Relação de Documentos de Despesas, ordenando-
os cronologicamente.

2.3. Preencher o Formulário de Balancete Financeiro.

2.4. Entregar todos os documentos na agência do Banco do Brasil.

2.5 Realizar reunião comunitária para apresentação do Relatório de Prestação de 
Contas.

2.6. Manter em seus arquivos uma cópia do Relatório e o recibo de protocolo 
emitido pela agência do Banco do Brasil.
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4. Modelo do formulário de balancete financeiro

Balancete financeiro

Identificação da organização indígena Período: _____ Trimestre

Receitas Despesas

Discriminar os valores recebidos no período Discriminar as despesas realizadas no período.

Total das receitas Total das despesas

Saldo Local Data

Responsáveis pela prestação de contas

Cargo Nome Assinatura

Presidente da organização

Tesoureiro da organização

Comitê de implementação

Comitê de implementação

Comitê de implementação
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Anexo 4 – Manual do Comitê Local de Acompanhamento

Uma das responsabilidades das comunidades indígenas beneficiárias dos subprojetos 
financiados pelo Fundo de Iniciativas Comunitárias de Saúde Indígena é a constituição de 
um Comitê Local de Acompanhamento da execução do subprojeto.

Este Manual do Comitê Local de Acompanhamento contém três seções.  Na primeira, 
apresentam-se os objetivos, as diretrizes e os procedimentos para formação do Comitê e 
discriminam-se suas responsabilidades.  Na segunda, apresenta-se um Modelo da Ata de 
Constituição do Comitê Local de Acompanhamento.  Na terceira, apresenta-se um modelo 
do formulário para apresentação do relatório trimestral de acompanhamento da execução 
dos subprojetos.

A. O Comitê Local de Acompanhamento

Qual o objetivo da formação do Comitê Local de Acompanhamento?

A formação do Comitê tem por objetivo atribuir a um grupo de moradores de cada 
comunidade indígena onde será executado um subprojeto com financiamento pelo Fundo a 
responsabilidade por acompanhar e fiscalizar a execução do subprojeto, seguindo todos os 
passos da implementação das atividades, verificando se as mesmas estão sendo realizadas 
de acordo com o que estabelece o Plano de Trabalho que foi aprovado pelo Fundo quanto 
aos prazos de execução, os custos e a qualidade.

Como deve ser formado o Comitê?

O Comitê deve ser formado por três pessoas da comunidade que vão se beneficiar do 
subprojeto.  Seus membros devem ser eleitos em reunião de que participe o maior número 
de pessoas da comunidade.  A reunião deve ser registrada em um documento, chamado 
de “Ata da Reunião de Constituição do Comitê Local de Acompanhamento”.  O encamin-
hamento de uma cópia desta ata à Unidade Gestora do Fundo constitui uma das condições 
estabelecidas pelo Manual Operacional do Fundo para que esta autorize o Banco do Brasil 
a fazer a liberação da primeira parcela dos recursos destinados ao subprojeto.

Como deve ser feito o acompanhamento?

Depois de constituído, o Comitê iniciará seu trabalho de acompanhamento e fiscal-
ização da execução, observando as seguintes instruções:

1. Os membros devem conhecer o subprojeto e o seu Plano de Trabalho em detalhes, 
ou seja: saber o que vai ser feito, como deve ser feito, qual o custo previsto de 
cada atividade, quantas pessoas ou famílias devem ser beneficiadas e quem são 
os responsáveis pela execução do subprojeto (Comitê Local de Implementação e 
Organização Indígena Proponente).

2. Se as atividades a serem executadas durante a implementação do subprojeto tiverem 
de ser contratadas com terceiros (firmas ou pessoas, da localidade ou de fora), os 
membros do Comitê Local de Acompanhamento devem tomar conhecimento de 
todas as propostas apresentadas e dos contratos que forem estabelecidos entre a 
organização indígena responsável pela implementação do subprojeto e as firmas 
ou pessoas contratadas.
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3. Apresentar-se aos membros do Comitê Local de Implementação e à diretoria da 
organização indígena proponente como membros do Comitê Local de Acompanha-
mento.

4. Acompanhar regularmente as atividades de execução do subprojeto, tornando-se 
ciente das atividades realizadas, das dificuldades encontradas em sua implemen-
tação, das soluções encontradas e das providências tomadas para saná-las; verifi-
cando se os serviços estão se desenvolvendo conforme o que foi estabelecido, se 
os materiais empregados são de boa qualidade e se os recursos estão sendo gastos 
de acordo com o orçamento do subprojeto.

5. Preparar e encaminhar trimestralmente o Relatório Trimestral de Acompanhamento 
da Execução dos Subprojetos à Unidade Gestora do Fundo.

6. Acompanhar a equipe de supervisão designada pela Unidade Gestora do Fundo 
durante a visita de supervisão ao subprojeto e avaliar seu parecer.

7. Sempre que surgir ou observar algum problema relativo à execução do subprojeto 
de maior gravidade, dirigir-se, por correspondência à Unidade Gestora do Fundo, 
notificando-a para que tome as devidas providências.

B. Modelo da Ata de Constituição do Comitê Local de Acompanhamento

“Aos __________ dias do mês ____________________ do ano de ___________ às _____
_______ horas, na aldeia de ______________________, terra indígena ______________
___________________, reuniram-se os moradores da comunidade para escolher os três 
membros que comporão o Comitê Local de Acompanhamento que terá as finalidades 
de: acompanhar e fiscalizar a execução do subprojeto de __________________________, 
financiado pelo Fundo de Iniciativas Comunitárias de Saúde Indígena/ Projeto Vigisus II, 
através da ________(nome da organização indígena proponente)_______________, nesta 
aldeia; apresentar relatórios trimestrais de Implementação à Unidade Gestora do Fundo; 
e, atestar o andamento e conclusão do subprojeto.  Para secretariar os trabalhos, foi 
indicado(a) a(a) Sr(a). __________(nome da pessoa indicada para secretariar a reunião)___
_____ que ficou responsável pela elaboração desta Ata.

Para composição do Comitê Local de Acompanhamento foram indicados(as) os(as) 
seguintes moradores da aldeia, os quais concordaram com suas indicações, estão cientes 
de suas responsabilidades e se comprometem a colaborar:

_______Nome do primeiro membro do Comitê Local de Acompanhamento___________
_______Nome do segundo membro do Comitê Local de Acompanhamento___________
_______Nome do terceiro membro do Comitê Local de Acompanhamento____________

Encerrada a reunião, lavrou-se a presente Ata, que vai por mim assinada e por todos os 
presentes.

Assinaturas”
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C. Modelo do Formulário de Apresentação do Relatório Trimestral de Acompanhamento 
da Execução dos Subprojetos

Identificação do Subprojeto: ___________________________________________________
Comunidade: _______________________________________________________________
Terra Indígena: ______________________________________________________________
Organização Indígena Proponente:______________________________________________
Dsei: _____________________________________________________________________

Data de início da execução do Subprojeto: ________/____________/___________
Valor do Subprojeto: R$ ________________ Valor Repassado: R$ __________________

Das atividades previstas no Plano de Trabalho, quais já foram executadas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

O Comitê Local de Implementação do subprojeto tem ajudado o Comitê Local de 
Acompanhamento a cumprir suas responsabilidades?

1º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não
2º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não
3º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não

O Comitê Local de Implementação do subprojeto tem prestado contas à comunidade das 
atividades que tem executado e dos recursos financeiros que tem utilizado?

1º. Membro  ¨ Sim ¨ Não
2º. Membro  ¨ Sim ¨ Não
3º. Membro  ¨ Sim ¨ Não

A organização indigenista não-governamental contratada para prestar serviços de 
assistência técnica tem atuado de forma correta e aprovada pelos membros do Comitê 
Local de Acompanhamento?

1º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não
2º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não
3º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não

Não foi contratada a prestação de serviços de assistência técnica __

Os membros do Comitê aprovam as atividades que foram executadas?
1º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não
2º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não
3º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não

Os membros do Comitê estão satisfeitos com a forma como o subprojeto vem sendo 
executado?

1º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não
2º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não
3º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não
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Encontraram algum problema ou dificuldade para executar estas atividades?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Quais os principais problemas encontrados na execução do subprojeto?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Quais as providências tomadas para resolver estes problemas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Os membros do Comitê recomendam que seja autorizado o repasse da _______ parcela 
de recursos do subprojeto?

1º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não
2º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não
3º. Membro  ¨ Sim  ¨ Não

Membros do Comitê Local de Acompanhamento
 Nome                                                  Assinatura
--------------------------------------------------------  ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------  ---------------------------------------------

Data

Carimbo de recebimento pela Agência do Banco do Brasil.
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Anexo 5 – Modelo do relatório das visitas de supervisão

Identificação do Subprojeto:

Comunidade beneficiária

Organização indígena proponente

Terra indígena

Dsei

Valor do subprojeto

Valor repassado

Data do início da execução

Situação do Subprojeto
__ Em execução  __ Concluído  __ Outra situação (explicitar)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

As atividades executadas estão de acordo com o Plano de 
Trabalho proposto.

__ Sim __ Não

O Plano de Trabalho está sendo executado de acordo com o 
cronograma previsto.

__ Sim __ Não

Os serviços de assistência técnica à gestão administrativa 
e financeira do subprojeto estão sendo prestados de forma 
tempestiva e apropriada.

__ Sim __ Não

O Plano de Trabalho está sendo executado de acordo com o 
orçamento aprovado.

__ Sim __ Não

As metas previstas estão sendo alcançadas.
__ Sim __ Não

As prestações de contas parciais estão sendo feitas de forma 
tempestiva.

__ Sim __ Não

Os relatórios de acompanhamento estão sendo encaminhados 
de forma tempestiva.

__ Sim __ Não

Os procedimentos aprovados de aquisição de bens, serviços e 
obras estão sendo seguidos.

__ Sim __ Não
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Problemas identificados na implementação do subprojeto e recomendações:

Problemas Recomendações

Declaração de Representante do Comitê Local de Implementação:
Declaramos que tomamos ciência dos termos da presente supervisão e que

__ Concordamos
__ Não concordamos com as conclusões

Local __________________________________ Data ____/____/_______.

Nome Assinatura

Declaração de Representante do Comitê Local de Acompanhamento:
Declaramos que tomamos ciência dos termos da presente supervisão e que

__ Concordamos
__ Não concordamos com as conclusões

Local __________________________________ Data ____/____/_______.

Nome Assinatura

Responsáveis pela supervisão:

Nomes Assinaturas
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