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0 mar anterior a nós, teus medos
Tinham coral e praias e arvoredos.
Desvendadas a noite e a cerração,
As tormentas passadas e o mistério,
Abria em flor o Longe, e o Sul sidério
'Splendia sobre as naus da iniciação.
Linha severa da longínqua costa --Quando a nau se aproxima ergue-se a encosta
Em árvores onde o Longe nada tinha;
Mais perto, abre-se a terra em sons e cores:
E, no desembarcar, há aves, flores,
Onde era só, de longe a abstracta tinha.
0 sonho é ver as formas invisíveis
Da distância imprecisa, e, com sensíveis
Movimentos da esp'rança e da vontade,
Buscar na linha fria do horizonte
A árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte --Os beijos merecidos da Verdade.
Horizonte
Fernando Pessoa

APRESENTAÇÃO

Este livro é resultado do amadurecimento no estudo da temática da avaliação
das estratégias locorregionais de atenção à saúde indígena realizado sob a coordenação de Maria Clara Weiss por estudantes e pesquisadores da UFMT. Inicialmente,
em resposta a um edital conjunto CNPq/Ministério da Saúde, propusemos um projeto de pesquisa a esse respeito abordando casos nos estados do Rio Grande do Sul,
Mato Grosso e Pernambuco.
O projeto se iniciava com o reconhecimento de que as mudanças deflagradas pela instituição do Sistema Único de Saúde, desde a Constituição de 1988,
trouxeram uma série de desafios para a concretização dos princípios orientadores
do campo da saúde no Brasil. Um destes desafios se refere à criação de formas
organizacionais e de articulação interorganizacional, bem como métodos de trabalho, que sejam coerentes tanto com a descentralização interna ao Sistema, quanto
com a necessidade de estabelecer relações de responsabilidade solidária que garantam a qualidade das ações e serviços de saúde e o atendimento das necessidades
de populações territorialmente situadas. Partia, também, da constatação, a partir
de contatos com gestores locais e regionais, bem como da busca de informações
no Ministério da Saúde, da existência de uma importante distância entre o que é
declarado e formalizado nos planos de regionalização e de organização da rede
nos seus diversos níveis e atenção e o que efetivamente acontece no cotidiano dos
serviços e no fluxo dos usuários. Assim, partimos de pactuação e planejamento
da organização da atenção à saúde vinha se constituindo em espaço de articulação e de troca entre organizações no espaço do SUS, sendo um passo importante
para a concretização de uma rede efetiva de cuidados. A segunda é que, dada a
excessiva formalidade dos procedimentos, não é possibilitada a sistematização e
disseminação de práticas criativas que poderiam estar se desenvolvendo na busca
de soluções para esse desafio. Ou seja, acreditávamos que exista uma multiplicidade de relações entre trabalhadores de saúde, entre organizações e entre setores,
construída no cotidiano e com o propósito de atender as necessidades imediatas
de usuários e de grupos populacionais, com as quais temos muito que aprender.
Uma concepção central a esta percepção, e àquele projeto é que as políticas
públicas são formadas ao longo de processos de interação entre atores sociais.
Esta concepção difere da abordagem usual, segundo a qual as políticas públicas
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são formuladas. Aqui se encontra a suposição de uma ação consciente, que antecede a ação, formulada através de um processo predominantemente intelectual.
A estratégia é, neste sentido, equivalente a um plano, a um conjunto de intenções
explícitas que precedem e controlam as ações que devem ser, então, implementadas (FACHIN, 1992). Como destaca Mintzberg (1978, p.947), essa "dicotomia
entre formulação e implementação é falsa sobre certas condições comuns, porque
ignora o aprendizado".
A separação entre formulação e implementação caracteriza a estratégia
como um exercício estático no qual se pode prever o futuro (PETTIGREW, 1992).
Entretanto, "a estratégia não é um plano fixo, nem muda sistematicamente em
tempos pré-arranjados exclusivamente pela vontade do gerenciamento" (MINTZBERG, 1978, p.947). Ela não é pensamento a ser implementado em ação, mas sim
a ação em si mesma (MINTZBERG e J0RGENSEN, 1995), não se constituindo
sempre num processo intencional, como preveem os planos formulados.
Apesar da existência de críticas a esse modelo, algumas formuladas por autores de referência no campo das políticas públicas e há pelo menos três décadas,
como Aaron Wildavsky (1974), a dicotomia entre formulação e implementação
continua dominando. Mintzberg e forgensen (l 995) tem sistematicamente criticado esta dicotomia. Como alternativa, propõe que se adote a definição de estratégia
como pauta de ação.
A estratégia é, em geral, definida como plano; nós propomos chamá-la estratégia intencional. Além disso, desejamos propor outra definição:
estratégia como norma de ação, como coerência no comportamento através do tempo, a qual podemos denominar como estratégia executada.
Em outras palavras, conforme esta segunda definição, um sistema tem
estratégia quando se comporta com coerência, seja intencional ou não.
[ ... ] Considerando-se esta segunda definição, se introduz um conceito
enganosamente simples. A estratégia se converte no que a organização
faz, não no que diz ou afirma que espera fazer. A estratégia é coerência
de comportamento, sem importar o grau de intenção. É este último aspecto que faz com que o conceito tenha uma força enorme. Se a estratégia intencional é realmente executada, então podemos falar de uma
estratégia deliberada; mas, se a estratégia executada não era intencional
de uma maneira ou outra, devemos buscar outra denominação; nós a
chamamos de estratégia emergente. Isto sugere que as estratégias podem formar-se, sem que necessariamente sejam formuladas. O ato pode
preceder o conhecimento ou ser paralelo a ele. Deveria ser evidente que

Estratégias de Atenção à Saúde no Distrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá - MT

11

a estratégia deliberada corresponde exatamente ao modelo tradicional,
enquanto que a estratégia emergente é algo muito diferente - diferente
dos modelos políticos e incremental, assim como dos tradicionais (ainda
que, em nossa opinião, dificilmente desconhecida para os formuladores
de políticas experimentados, exceto a denominação); e é no jogo recíproco desses dois tipos de estratégia que as coisas começa a se tomar
realmente interessantes. (MINTZBERG e J0RGENSEN, 1995, p.32)

Adotando este referencial, consideramos que as estratégias podem surgir de
um grande número de processos: graduais, coletivos, espontâneos, inadvertidos.
Consideramos, também, que administrar não significa conceber estratégias, mas reconhecer sua emergência e intervir no momento oportuno. Se a prática ou organização que emerge for considerada destruidora, trata-se de intervir para interromper o
processo; se for considerada frutífera, vale a pena observá-la, talvez cultivá-la. "Supervisionando o processo de emergência (cujos resultados podem, às vezes, serem
deliberados), os administradores devem supervisionar também o padrão de convergência e divergência, e saber quando devem fomentar a mudança e quando resistir a
ela." (MINTZBERG e J0RGENSEN, 1995, p.39).
Portanto, o objetivo do projeto era avaliar a articulação da atenção básica com
os demais níveis do sistema de saúde, considerando tanto a adequação às normas
existentes (estratégia deliberada), quanto os desenvolvimentos criativos (estratégias
emergentes) realizados nos contextos loco-regionais estudados. A referência para
julgamento (ato inerente à pesquisa avaliativa) era a coerência com os princípios
constitucionais definidores do SUS.
Naquele primeiro estudo realizado em distritos indígenas no estado do Mato
Grosso os achados evidenciaram o predomínio de um modelo de organização dos
serviços voltado para ações especializadas e de alto custo, em detrimento da valorização dos conhecimentos populares e das práticas de saúde tradicionais. Além disso,
a estratégia deliberada para os Distritos Especiais de Saúde Indígena foi transformada, tendo emergido uma estrutura como a preconizada pelo distrito sanitário sem
atenção às especificidades da saúde indígena. Confirmou-se, portanto, a suposição
geral que orientou este estudo, segundo a qual existe uma enorme distância entre o
que é declarado e formalizado nos planos elaborados de acordo com as normatizações e o que efetivamente ocorre no cotidiano dos serviços e no fluxo dos usuários.
A equipe da UFMT deu, posteriormente, continuidade ao estudo, desenvolvendo no período 2008-2011 o projeto "Avaliação das estratégias locorregionais
de atenção à saúde indígena no DSEI Cuiabá: Estudo de casos múltiplos nos Polos
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Base Cuiabá, Brasnorte e Chiquitano", com apoio do Edital Saúde Indígena do
DECIT/MS, 2007 . Este projeto foi desenvolvido no Grupo de Estudos Identidade,
Etnia e Saúde (CNPq/PPGSC/UFMT) por uma equipe de pesquisadores selecionados a partir de seu trabalho com povos indígenas ou de seu interesse em desenvolver estudos sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas
nos diferentes polos-base, novamente sob a coordenação de Maria Clara Vieira
Weiss. Os resultados deste segundo estudo se encontram neste livro.
As conclusões reforçaram os achados do primeiro estudo, confirmando-se
que as barreiras geográficas, culturais e econômicas no acesso das populações
indígenas aos serviços de saúde se constituem em obstáculos à integralidade das
ações e á equidade na atenção a esses grupos populacionais. Como reação, alguns
profissionais e alguns usuários desenvolvem estratégias criativas para reduzir esse
impacto negativo.
A realização destes estudos e, agora, a disseminação dos resultados da segunda pesquisa conformam uma relevante contribuição para as práticas de avaliação da organização da atenção à saúde e, especificamente, para a compreensão dos
seus aspectos distintivos quando se trata da saúde indígena.

INTRODUÇÃO

Politicamente legitimado na VIII Conferência Nacional de Saúde (1986),
~=almente na Constituição Federal (BRASIL, 1988) e conformado na Lei Orgâni- de Saúde (1990), o Sistema Único de Saúde (SUS) tem sua doutrina centrada
- _ princípios da universalidade, integralidade e equidade das ações em saúde,
peracionalizados sob forma de uma rede regionalizada, hierarquizada, descentralizada e sob controle social.
As mudanças deflagradas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desde a Constituição de 1988, trazem uma série de desafios para a concretização dos princípios
rientadores do campo da atenção à saúde no Brasil. Para MISOCZKY (2005)
um destes desafios se refere à criação de formas organizacionais e de articulação
mter-organizacional, bem como de métodos de trabalho, que sejam coerentes tanto
com a descentralização interna ao Sistema, quanto com a necessidade de estabelecer relações de responsabilidade solidária que garantam a qualidade das ações
e serviços de saúde, e o atendimento as necessidades de populações territorialmente situadas.
Nos anos 2000, o método de trabalho tem se organizado em tomo da Estratégia Saúde da Família (ESF). Ao mesmo tempo, através de mecanismos indutores e de dispositivos normativos, existe um esforço para organizar o sistema
de referência e contra-referência como forma de garantir o acesso dos usuários a
todos os níveis de atenção, segundo suas necessidades.
Neste contexto, as singularidades das sociedades indígenas assumem importância devido à presença dos povos na maioria dos estados do país. As noções de
saúde, doença e cura têm no universo indígena concepções diversificadas e seu reconhecimento foi assegurado pela Constituição Federal de 1988, que garante o direito
à diferença, o reconhecimento da cultura indígena e do compromisso do Estado em
sua proteção (OLIVEIRA, 2009). Entretanto, nas duas décadas seguintes, a formação de uma política nacional de saúde voltada para a diversidade sócio-cultural dos
povos indígenas tem sido marcada por avanços e recuos, algumas vezes em detrimento dos direitos constitucionais dos povos indígenas no Brasil.
Há um histórico de redução da população indígena provocada por epidemias decorrentes do convívio e contaminação com os brancos (RIBEIRO,
1956), Ainda que a população indígena venha crescendo, no geral, alguns povos,
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em específicos, tem diminuído demograficamente e estejam até ameaçados de extinção. Segundo o Instituto Sócio-Ambiental (ISA, 201 O), dos 234 povos listados,
sete tem populações entre 5 e 40 indivíduos e 43 tem parte de sua população residindo em país(es) fronteiriço com o Brasil.
Os povos indígenas contemporâneos estão espalhados por todo o país. A
maioria das comunidades indígenas vive em terras coletivas, declaradas pelo Governo Federal para seu usufruto exclusivo. Ao todo são 673 Terras Indígenas (Tls),
muitas envolvidas em conflitos e polêmicas devido ao processo de demarcação.
A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas aprovada pela
Portaria do Ministério da Saúde nº 254 de 31 de janeiro de 2002, determina que
os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem
com a temática indígena promovam a elaboração ou a readequação de
seus planos, programas, projetos e atividades na conformidade das diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas.

Integrada à Política Nacional de Saúde, compatibiliza as determinações das
Leis Orgânicas da Saúde e da Constituição Federal, reconhecendo aos povos indígenas1 suas especificidades étnicas e culturais, e seus direitos sobre a terra (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002a).
O Decreto nº 3.156 de 27 de agosto de 1999 (BRASIL, 1999a), que dispôs
sobre as condições para a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas no
âmbito do SUS, preconiza que a organização das atividades de atenção à saúde
deve se efetivar, progressivamente, por intermédio de Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), ficando assegurados os serviços de atendimento básico no
âmbito das terras indígenas e a participação de representantes dos usuários, das
organizações prestadoras de serviços e dos trabalhadores de saúde no Conselho
Distrital de Saúde Indígena (CONDISI) de cada DSEI.
O CONDISI tem as seguintes atribuições:
I. aprovação do Plano Distrital de Saúde Indígena (PDSI);
II. avaliação da execução das ações de saúde planejadas e a proposição, se
necessária, de sua reprogramação parcial ou total; e,
III.apreciação da prestação de contas dos órgãos e instituições executoras
das ações e serviços de atenção à saúde do índio.
Conforme resolução Nº. 304, de 09 de agosto de 2000 o Conselho Nacional de Saúde adota o
termo povos com organizações e identidades próprias. em virtude da consciência de sua continuidade histórica como sociedades pré-colombianas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000).
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Já o Plano Distrital de Saúde Indígena (PDSI) prevê a organização das ações
básicas nas aldeias e a articulação com os municípios para garantir os princípios
constitucionais do SUS, constituindo um subsistema voltado às particularidades
da saúde indígena, estruturado a partir dos Pólos-Base de Saúde e das Equipes
~1ultidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) (BRASIL, 1999a).
O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena foi instituído pela Lei nº 9.836,
de 23 de setembro de 1999 (BRASIL, 1999b), conhecida corno Lei Arouca. Esta
acrescentou à Lei 8080/90 dispositivos relacionados às ações e serviços de atenção à saúde dos povos indígenas, em todo o território nacional. A articulação do
-ubsisterna com os órgãos responsáveis pela Política Indigenista deve ser promovida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que serve de referência.
A Lei Arouca trata também da atuação dos municípios, estados, instituições
governamentais e organizações não-governamentais (ONGs) de forma complementar no custeio e execução das ações, tomando obrigatório o reconhecimento da realidade local, das especificidades culturais e do modelo adotado para a atenção à saúde
destes povos, com ênfase nos "aspectos de assistência à saúde, saneamento básico,
nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional". Além disto, estabelece a descentralização, a hierarquização
e a regionalização como diretrizes do Subsistema, e o Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI) como sua unidade básica (BRASIL, 1999b).
Neste contexto, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas têm por finalidades contemplar a diversidade dos povos indígenas, garantir o acesso adequado
às ações de saúde, possibilitar o exercício da cidadania e a garantia das diretrizes
estabelecidas na Constituição (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002a).
Conforme a legislação em vigor, compete ao DSEI
atuar como unidade de execução das ações destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde do índio, objetivando o alcance do equilíbrio biopsicossocial, com o reconhecimento do valor e da complementaridade das práticas da medicina indígena, segundo as peculiaridades
e o perfil epidemiológico de cada comunidade, além da responsabilidade sanitária sobre determinado território indígena e a organização de
serviços de saúde hierarquizados, com a participação do usuário e sob
controle social.

Ao todo são 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas no Brasil, 6 localizados no estado de Mato Grosso (Anexo 1): o DSEI Araguaia, na região central
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de Goiás, compreende parte do Mato Grosso e parte do Tocantins e atende 4.145
índios desses três estados, a etnia predominante é a Karajá; o Dsei Cuiabá, na
região noroeste do Mato Grosso, atende comunidades de 16 municípios matogrossenses que somam 6.842 índios, a etnia mais numerosa na região é a Paresi;
o Dsei Kaiapó do Mato Grosso, no nordeste do estado atende 5.031 indígenas, em
sua maioria da etnia Kayapó; o Dsei Vilhena, no interior do estado de Rondônia
e parte do Mato Grosso, faz fronteira com a Bolívia e atende 6.810 índios, com
predominância da etnia Nambikwara; o Dsei Xavante, no interior do Mato Grosso, realiza atendimento dos 15.299 índios Xavante que vivem na região; e o Dsei
Xingu, no Parque Indígena do Xingu, atende 6.018 índios, a etnia mais populosa
é a Kayabi (SESAI, 2011).
As competências dos DSEis e as especificidades da atenção à saúde indígena tomam necessária à articulação inter e intrainstitucional com responsabilidades definidas:
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS) - gestão e direção,
racionalização das ações;
Secretarias estaduais e municipais (PDR e PPI) - complementar as ações
dos programas especiais;
- FUNAI - garantia dos territórios indígenas e desenvolvimento sustentável;
- Ministério da Educação - formação de recursos humanos;
- Ministério Público Federal - garantir os preceitos constitucionais da autonomia, equidade e respeito à diversidade cultural;
- Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP);
- Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (CISI/CNS) (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2002a)
Desde 2006, o Pacto de Gestão do SUS estabeleceu diretrizes para a gestão,
valorizando a relação solidária entre os gestores, possibilitando a reorientação das
relações e responsabilidades na atenção à saúde indígena no âmbito dos municípios e do estado. Os eixos de ação pactuados são descentralização, regionalização,
financiamento, planejamento, programação pactuada e integrada (PPI), regulação,
participação e controle social, e educação em saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2006a, p. 43-65) .
A Descentralização diz respeito aos processos administrativos relativos à
gestão nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB) a partir de diretrizes e normas
pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). A CIT e o Ministério da
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aúde promovem e apóiam os processos de qualificação permanente para as CIBs,
ue são instâncias de pactuação e deliberação para a realização de pactos intraestaduais e para a definição de modelos organizacionais.
A Regionalização compreende um determinado espaço geográfico contínuo. com um recorte que constitui uma Região de Saúde a partir de identidades
culturais, econômicas e sociais, e redes de comunicação e infraestrutura de transrortes compartilhados. Deve propiciar: certo grau de resolutividade com suficiência em atenção básica e parte da média complexidade; planejamento que leve
em conta parâmetros de incorporação tecnológica; arranjos inter-regionais para
garantir a atenção na alta complexidade e em parte da média complexidade da
assistência; ser um espaço permanente de pactuação, co-gestão solidária e coope=-ativa por meio de um Colegiado de Gestão Regional (CGR).
O Financiamento do SUS tem como princípios: responsabilidade das três
esferas de Governo; diminuição das iniqüidades regionais (entendendo regionais
..:orno os diferentes recortes territoriais - município, estado, região de saúde, macrorregião); repasse fundo a fundo, preferencialmente; constituição de blocos de
financiamento para o repasse federal de custeio do SUS - atenção básica, atenção
da média e alta complexidade, vigilância à saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS; e aplicação dos recursos federais de investimento segundo os eixos
prioritários de estímulo à regionalização e fortalecimento da atenção básica, sendo
prioritários para os municípios que assinaram o Termo de Compromisso de Gestão.
O Planejamento no SUS deve ter como critério as necessidades de saúde da
população. A Programação Pactuada e Integrada (PPI) define a programação das
ações de saúde em cada região e norteia a alocação dos recursos financeiros para a
saúde a partir de critérios e parâmetros pactuados entre os gestores.
A Regulação tem como principais diretrizes: cada prestador responde a
apenas um gestor; a regulação dos prestadores de serviços deverá ser, preferencialmente, do município; é responsabilidade do gestor estadual a regulação das
referências intermunicipais e a operação dos complexos reguladores, com referência intermunicipal, deve ser pactuada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
A Participação e Controle Social são definidos como princípios doutrinários assegurados pela Constituição Brasileira e pelas Leis Orgânicas da Saúde (Lei
8080/90 e 8142/90).
A Gestão do Trabalho busca a valorização dos trabalhadores da Saúde, a
redução dos conflitos e a humanização das relações de trabalho. É um eixo estruturante da política de recursos humanos do SUS.
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Introdução

A Educação na Saúde visa avançar na implementação da Política Nacional
de educação permanente.
Em 201 O, a normatização da política nacional de saúde indígena avançou
com a autonomia do DSEI e a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), preconizadas nas propostas de mudanças deflagradas por ocasião da
VIII Conferência Nacional de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1986a), apontando para a possibilidade e exigência de maior articulação entre União, Estado
e Municípios tanto na articulação entre os diferentes níveis de atenção à saúde,
como na promoção de ações específicas para os povos indígenas (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 1986b), principalmente em situações especiais, caracterizado por:
... risco iminente, especificidade do processo saúde-doença, impactos econômico e social de grandes projetos de desenvolvimento, vulnerabilidade
derivada do tipo de contato, exposição a determinados agravos, como as
doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, o suicídio, e os desastres
ambientais, entre outros (Ministério da Saúde, 2002a p. 19).

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, publicado no Diário Oficial da
União em 29 de junho de 2011, regulamenta dentre outros aspectos a estrutura organizativa do SUS, o planejamento de saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa. A regulamentação contribuirá, também, para um esclarecimento
maior do Ministério Público e do Poder Judiciário a respeito das responsabilidades (competências e atribuições) dos entes federativos nas redes de atenção à
saúde. Nele são assegurados a integralidade na atenção á saúde indígena na organização do SUS e na hierarquização das ações:
Art. 11. O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde
será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da
gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial,
conforme legislação vigente.
Parágrafo único. A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do
Ministério da Saúde.
Art. 12. Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde,
em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades
integrantes da rede de atenção da respectiva região (BRASIL, 2011 p. 7).
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Este livro principia em um estudo realizado por pesquisadores de três uni. ·idades federais (UFRGS, UFMT, UFPE) no triênio 2005-2007, voltado a ava- as estratégias locorregionais de articulação entre os níveis de cuidado à saúde.
nsistiu em um estudo de múltiplos casos nos estados do Rio Grande do Sul,
to Grosso e Pernambuco, sob coordenação da Prof'. Dt:3. Maria Ceei Araujo
-oczky, da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande
_ Sul (EA/UFRGS).
A primeira suposição do estudo era que o processo de implantação do sistede referência e contra-referência tem se constituído em um espaço de articulaão e troca entre organizações no espaço do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo
un passo importante para a concretização de uma rede efetiva de cuidados. A se;:inda era que a excessiva formalidade do processo não permite a sistematização
disseminação de práticas criativas. Ou seja, acreditava-se na existência de uma
ultiplicidade de relações entre trabalhadores de saúde, organizações e setores,
nstruída no cotidiano e com o propósito de atender as necessidades imediatas
e usuários e de grupos populacionais, com as quais teríamos muito a aprender.
Em continuidade, e contextualizado à realidade do estado do Mato Groso. se desenvolveu no período 2008-2011 o projeto "Avaliação das estratégias
.x:orregionais de atenção à saúde indígena no DSEI Cuiabá: Estudo de casos
últiplos nos Polos Base Cuiabá, Brasnorte e Chiquitano" (Edital Saúde Indígena
DECIT/MS, 2007). Este projeto foi desenvolvido no Grupo de Estudos Iden·1dade, Etnia e Saúde (CNPq/PPGSC/UFMT) por uma equipe de pesquisadores
elecionados a partir de seu trabalho com povos indígenas ou de seu interesse
em desenvolver estudos sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas nos diferentes polos-base, sob a coordenação da Prof'. Dt:3. Maria Clara
,í eira Weiss.
Assim, este livro descreve como ocorre a articulação da atenção básica com
s demais níveis do subsistema de saúde indígena no DSEI Cuiabá, considerando
tanto a adequação às normas existentes (estratégia deliberada), quanto aos desenvolvimentos criativos (estratégias emergentes) realizados nos contextos locorregionais estudados.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
TRATÉGIAS DELIBERADAS E EMERGENTES
~A FORMAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E DE SAÚDE INDÍGENA

Como propõe MINTZBERG ( 1995), a estratégia deliberada é aquela exeda a partir das definições planejadas e normatizadas, o que nos conduziu a
análise de implantação. Segundo CONTANDRIOPOULOS et ai. (2000),
plantação pode ser definida como a transferência de uma intervenção para
::tíveis operacionais. O processo de implantação se refere à integração de um
:eto a um dado contexto organizacional. A análise de implantação 2 está volportanto, para as relações entre a intervenção, seus componentes e o conTo. com relação à produção de efeitos. A análise de implantação pode ser de
:erentes tipos, considerando diferentes aspectos do processo: determinantes
textuais; influência das variações durante a implantação; interação entre o
texto e a intervenção na produção de efeitos, sejam sinérgicos, sejam anta: nicas. Neste estudo adotamos este último tipo de análise.
Por sua vez, a estratégia emergente é processada pela produção de sentido
~alizada pelos atores para ofertar soluções aos seus problemas práticos. Ava.1-la é interpretá-la considerando, como MINAYO (1998, p.121), que a interretação "trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
alares e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações,
- processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalizaào de variáveis".
Neste estudo consideramos como estratégia deliberada os fluxos planejas no Plano Distrital de Saúde Indígena e os normatizados pela Secretaria Estadual de Saúde conforme as orientações do Pacto de Gestão, e como estratégias
emergentes os fluxos realizados por encaminhamento dos profissionais de saúde
u pelo próprio usuário indígena (Figura 2).

Z

No Brasil se destacam os estudos de análise de implantação feitos por Zulmira Hartz e
colaboradores. Uma referência atual e relevante é HARTZ e VIEIRA DA SILVA [20051.
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Fundamentação Teórica:
Estratégias Deliberadas e Emergentes na Formação de Políticas Públicas e Saúde Indígena

Figura 1: Avaliação da articulação das estratégias na atenção á saúde indígena

Fonte: Adaptado MINTZBERG (2006, p. 25)

Esta tipologia foi adotada nos estudos anteriores dos Polos-Base Rondonópolis e
Tangará da Serra do DSEI Cuiabá-MT. Na articulação da atenção básica com os demais
mveis de atenção à saúde dos Polo-Base Merure Bororo no Polo-Base Rondonópolis,
ocorre o predomínio de um modelo de organização dos serviços voltados para ações especializadas e de alto custo, em detrimento da valorização dos conhecimentos populares
e das práticas de saúde tradicionais. Há uma enorme distância entre o que é declarado
e formalizado nos planos elaborados de acordo com as normatizações e o que efetivamente ocorre no cotidiano dos serviços e no fluxo dos usuários (VARGAS et al., 2010).
No Polo-Base Merure, o encaminhamento para a CASAI em Barra do Garças
se dá como previsto no plano distrital no DSEI Cuiabá. Entretanto, não está prevista no
plano distrital do DSEI Xavante a articulação entre os diferentes mveis de atenção, que
se dá através de estratégias criativas estabelecidas pelos profissionais no contexto local. Os processos formais de agendamento se dão conforme os protocolos estabelecidos
pelas Centrais de Regulação, sem considerar as especificidades indígenas conforme os
princípios constitucionais do SUS (FAGUNDES e WEISS, 2010).
No polo-base Tangará da Serra, os princípios doutrinários do SUS são constantemente testados, em razão do impasse para a garantia do acesso em alguns municípios,
ora detectado pela recusa do atendimento, ora pelo acesso de forma discriminatória ou
sem a observação de suas particularidades étnicas. Entende-se que a capacidade organizativa dos Paresi deve ser levada em consideração para fundamentar as decisões que
lhes dizem respeito. Esta prática permitiria a aprendizagem a partir das estratégias produzidas pelos profissionais e pelos usuários e a qualificação do processo de planejamento. (CINTRA et al., 2012).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo teve por objetivo geral avaliar a articulação da atenção básica com
os demais níveis do sistema de saúde, considerando tanto a adequação às normas
existentes (estratégia deliberada), quanto os desenvolvimentos criativos (estratégias
emergentes) realizados nos contextos locorregionais estudados. Enquanto objetivos
específicos: Conhecer os fluxos formalizados (planejados) no Plano Distrital para
atenção integral aos povos indígenas; Identificar os fluxos formalmente indicados
para os usuários, tendo como ponto de partida a rede de atenção básica e os processos formais de agendamento; Identificar os fluxos reais realizados pelos usuários;
Comparar os fluxos formalizados com os fluxos reais; Compreender as experiências
vividas pelos atores envolvidos com relação aos fluxos formais e reais; Conhecer a
satisfação dos atores envolvidos com relação aos fluxos formais e reais; Qualificar
os achados de cada caso pela sua inserção em contextos particulares; e avaliar os
achados tendo como referência os princípios orientadores do SUS.
O estudo realizado se caracterizou por ser uma avaliação de processo, considerando THOM et ai. (1999), que identificam quatro possíveis concepções de
avaliação: informativa estratégica - descreve um sistema social e as mudanças
que nele ocorrem; resultados - mede os resultados de uma intervenção; impacto
- mede os resultados de longo prazo em uma dada população; processual - descreve o que acontece no curso da implantação de uma política ou programa.
DONABEDIAN (1973) propõe a tipologia de avaliação de estrutura, processo e
resultado; entretanto, não se adotou essa diferenciação devido ao referencial adotado, no qual não é possível separar o processo da construção e institucionalização
de estruturas. Para VIEIRA DA SILVA & FORMIGLI (1994) esta classificação
também é limitada, tanto pela abrangência quanto pela redução do real que opera.
A estratégia adotada foi predominantemente qualitativa (WILLIAMS,
1986; DAVIES, 2000). Foi realizado o estudo de múltiplos casos (VIEIRA DA
SILVA, 2005; YIN, 2002; STAKE,1996). Um estudo de caso é uma investigação
empírica que pesquisa um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da
vida real, especificamente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não
são claramente definidos (YIN, 2002). De acordo com STAKE (1996, p.134), a
escolha pelo estudo de caso não é metodológica, o que escolhemos estudar é o
caso - seja qual for a escolha metodológica, "podemos estudá-lo analiticamente
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ou holisticamente, através de repetidas mensurações ou hermeneuticamente, orgânica ou culturalmente, e através de métodos múltiplos - mas nos concentramos
sempre no caso."
Foram critérios de seleção dos casos (DENZIN, 1999):
- Polo-Base Brasnorte (etnias Enawenê-Nawê, Myki, Irantxe) - Região
com pressão de ocupação dos territórios indígenas por fazendeiros, caracterizada por extrativismo vegetal e mineral;
- Polo-Base Cuiabá (etnia Bakairi) - Região de desenvolvimento agroindustrial, contato intenso com o entorno de seus territórios;
- Polo-Base Chiquitano (etnia Chiquitano) - Região de fronteira com a
Bolívia, incluído na atenção a saúde indígena em Mato Grosso.
Não previsto no projeto original, foi incorporado ao estudo o Polo-Base
Sapezal, desdobrado do Polo-Base Brasnorte.
No que se refere à avaliação da adequação às normas existentes (estratégia
deliberada), quanto aos desenvolvimentos criativos (estratégias emergentes) realizados nos contextos locorregionais estudados, foram considerados os fluxos de
referência e contra-referência. Para seu estudo foi utilizada a tipologia adotada
nos estudos dos casos nos Polos-Base de Rondonópolis e Tangará da Serra (VARGAS et al., 2010; CINTRA e cols, 2012).
a) Fluxo planejado: definido no Plano Distrital de Saúde Indígena (PDSI),
considerando o Plano Diretor de Regionalização (PDR) e a Programação Pactuada e Integrada (PPI), coordenado pela Secretaria Estadual da
Saúde;
b) Fluxo formal: formalmente indicado pelos trabalhadores de saúde aos
usuários para atendimento fora das aldeias, tendo como ponto de partida
a rede municipal de atenção básica e os processos de agendamento de
consultas, exames e procedimentos. No caso deste estudo os encaminhamentos são realizados também por profissionais da Casa de Saúde
Indígena (CASAI) de Cuiabá e de Tangará da Serra.
e) Fluxo real: fluxos realizados pelos usuários indígenas na busca por serviços de saúde, independentemente dos fluxos formais indicados pelos
serviços de saúde.
O registro e a descrição do fluxo planejado de atenção à saúde da população
de uma Unidade da Federação nos seus variados níveis de complexidade estão
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tidos em dois documentos, cuja responsabilidade de organização é do gestor
:adual, em pactuação com os gestores municipais: o Plano Diretor de Regiona.1ção (POR) e a Programação Pactuada Integrada (PPI). A exigência para que
estados realizem o processo de regionalização como estratégia de hierarquiza;.-. dos serviços de saúde e de busca de maior equidade na atenção à saúde está
mida na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 01 /2002, de 27 de
~. ereiro de 2002 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002b). A partir de 2006, o Pacto
Gestão do SUS vem reorientando alguns eixos como a descentralização e a
regionalização (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a).
No estado de Mato Grosso foi mantida a divisão das regionais de saúde,
..ie vêm a se interrelacionar com a área de abrangência dos Pólos-Base do DSEI
Cuiabá: O PB Brasnorte está localizado ao noroeste do estado; o PB Sapezal e o
t>B Cuiabá estão situados na região Centro Norte; e o PB Chiquitano na região
ste (Figura 2).
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Fonte: MATO GROSSO, 2006.

COLETA E ANÁLISE DE DADOS
Foram realizadas discussões na equipe sobre o processo de descentralização do SUS no estado de Mato Grosso e orientações sobre a fundamentação teórica da abordagem qualitativa em saúde, no início das pesquisas de campo em 2009
e 2010.
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As informações foram obtidas através das seguintes fontes: documentos
administrativos de organização da rede de atenção; registros de fluxo de pacientes;
observação direta extensiva em serviços nos três níveis de atenção; dados intensivos através da aplicação de questionários adequados aos diferentes participantes
no processo - trabalhadores e usuários, explicitando características relevantes (p.
ex. , demográficas, econômicas, culturais, etc.) de modo a capturar a diversidade
de experiências e significados; entrevistas com participantes individuais - usuários, trabalhadores, gestores, líderes locais; realização de seminários locais para
identificar a experiência típica dos diferentes tipos de usuários e como as características do contexto moldam estas definições, além de participação nos fóruns de
deliberação sobre a política de saúde indígena.
Os levantamentos de dados iniciaram em maio de 2009 e prosseguiram ao
longo de 2010. As entrevistas foram transcritas pelos pesquisadores e sistematizadas no grupo de estudos.
Em 2009 foi enfatizado o estudo da fundamentação teórica do projeto e
iniciado o levantamento de dados em Cuiabá, em decorrência das mudanças no
sistema de regulação no estado conforme a normatização do Pacto de Gestão. Na
CASAI Cuiabá foram levantados os dados sobre os encaminhamentos à rede dos
serviços de saúde, no período de julho de 2008 a junho de 2009.
As entrevistas, visitas de campo e análise documental foram orientadas a
avaliar a articulação da atenção básica com os demais níveis do sistema de saúde, considerando tanto a adequação às normas existentes (estratégia deliberada),
quanto os desenvolvimentos criativos (estratégias emergentes) realizados nos
contextos locorregionais estudados, a referência parajulgamento (ato inerente à
pesquisa avaliativa) foi a coerência com os princípios constitucionais definidores
do SUS: descentralização, universalidade, integralidade, equidade e participação
social (MISOCZKY, 2005).
A análise de dados foi realizada em 3 fases:
- caracterização dos dados;
- compreensão das relações que constituem as práticas sociais; e,
- principais contradições entre os fluxos planejados e os construídos no cotidiano, avaliando sua adequação ou não aos princípios orientadores do SUS.
Os dados quanto aos encaminhamentos na CASAI Cuiabá - MT evidenciaram a existência de uma rede de assistência entre as CASAis do estado, demandando a realização de entrevistas com os responsáveis pela regulação da marcação
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consultas na Secretaria Estadual de Saúde e na Secretaria Municipal de Saúde
Cuiabá.
Em 2008, a atenção à saúde dos Nambikwara deixou de ser referida no Polo
-Base Brasnorte e foi criado o PB Sapezal, tendo como referencias os municípios
·.e Sapezal e Comodoro para eles, o município de Comodoro está integrado ao
DSEI Vilhena - RO. Os dados foram coletados nos dois municípios, entretanto,
não aprofundamos a análise do município de Comodoro por não ser objeto deste
estudo. Os resultados foram apresentados no Seminário Bem Viver coordenado
pela Operação Amazônia Nativa, em Brasnorte e no município de Sapezal com
apoio da Secretaria Municipal de Saúde e lideranças indígenas.
Devido às dificuldades encontradas no desenvolvimento das etapas da pesquisa, ocorreu a prorrogação do projeto por mais três meses, 17 de dezembro
de 201 O a 16 de março de 2011. Neste período foi realizada uma oficina para
discussão dos resultados e elaboração do relatório final com apoio de recursos do
Programa de Apoio Acadêmico da CAPES com a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, a apresentação e discussão dos resultados nos municípios de Porto
Espiridião, Poconé, Barra do Bugres, Nobres e Paranatinga visando alcançar os
resultados esperados no projeto de pesquisa.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados preliminares dos Polos-Base Brasnorte e Sapezal foram apresentados no Seminário Bem Viver, promovido pela OPAN3, no período de 5 a
8 de outubro de 201 0,na aldeia Cravari do povo indígena Irantxe, localizada no
município de Brasnorte - MT. O evento teve a participação dos usuários indígenas, profissionais de saúde e gestores municipais, e por finalidade a discussão da
situação de saúde dos povos indígenas no Brasil em particular do Mato Grosso e
a relação com o modelo de desenvolvimento do estado, e a criação da Secretaria
Especial de Saúde Indígena (SESAI), no âmbito do Ministério da Saúde. Os fluxos encontrados na articulação da atenção à saúde na área de abrangência do Polo-Base Brasnorte e Sapezal foram discutidos considerando o município de Juína
como referência para tratar de assuntos da competência da Fundação Nacional do
Índio (FUNAI) dos povos do noroeste do Estado do Mato Grosso e o município
de Tangará da Serra como referência do Consórcio Intermunicipal de Saúde, em
3

A Operação Amazônia Nativa (OPAN) é uma organ ização não-governamental que atua na defesa de
direitos dos povos ind ígenas no noroeste de Mato Grosso e na Amazônia desde a década de 60 , e na
atenção básica aos povos indígenas Enawenê-Nawê, lrantxe e Myky no DSEI Cuiabá - MT.
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implantação. Este evento propiciou a discussão das diretrizes da ação indigenista
e a interinstitucionalização com os órgãos oficiais para fortalecimento da Política
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.
No período de 9 a 11 de novembro de 2010 uma equipe de pesquisadores
foi deslocada para apresentação e discussão dos resultados no Polo-Base Sapezal,
promovido com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde local. A equipe constatou as dificuldades de sobrevivência dos Nambikwara diante das agressões ao
meio ambiente decorrente da plantação de lavouras de soja.
No período de 18 a 21 de janeiro de 2011 foi realizada uma oficina para
discussão e análise dos resultados encontrados, com pesquisadores parceiros do
Programa de Apoio Acadêmico da UFRGS (PROCAD/CAPES).
No mês de fevereiro de 2011 foram realizadas as apresentações dos resultados do Polo-Base Chiquitano no município de Porto Espiridião e, da atenção
aos índios Guató e Bororo do Perigara no Polo-Base Cuiabá, no município de
Poconé/MT. A discussão dos resultados quanto a atenção à saúde dos Chiquitanos
foi realizada na Câmara Municipal e esclarecidas algumas informações sobre a
atenção à saúde deste povo indígena que se estende até a Bolívia, e procuram atendimento à saúde no Brasil. Em Poconé foi realizada uma reunião com a secretaria
municipal de saúde e outra com alguns índios Guató que moram no município de
Poconé - MT. O não reconhecimento das terras indígenas na área de abrangência
deste município por parte do poder público gera polêmicas e desentendimentos na
região pantaneira.
No município de Barra do Bugres-MT, no período de 14 a 18 de março de 2011
foi realizada a visita a Secretaria Municipal de Saúde para discussão dos resultados da
atenção à saúde dos Umutina e a apresentação dos resultados do PB Cuiabá e Chiquitanos na reunião ordinária do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISE) do
DSEI Cuiabá, realizada na aldeia Umutina.
No período de 17 a 20 de abril de 2011 os resultados foram apresentados no V
Congresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, na Universidade de São Paulo.
Os resultados da atenção à saúde dos Bakairi da TI Santana foram apresentados
numa reunião do Conselho Municipal de Saúde de Nobres, em maio de 2012.
Os resultados finais dos Polos-Base Brasnorte, Sapezal, Chiquitano e Cuiabá foram apresentados no XXVIII Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Sociologia (ALAS), em setembro de 201 l e rediscutidos em
reuniões do CONDISI, em agosto de 2012, como subsídios ao Plano Distrital de
Saúde Indígena (PDSI) do DSEI Cuiabá.
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DIFICULDADES ENCONTRADAS
No projeto original cada Polo-Base teria um pesquisador responsável, situação que não se efetivou por conta das atividades acadêmicas e afastamento
de membros da equipe prevista de pesquisa. Quanto à participação dos alunos
indígenas, conforme recomendado na avaliação do projeto, esta não se concretizou devido à condição de tutoria desses alunos no Programa de Inclusão Indígena (PROIND/PROEG/UFMT), onde desenvolvem projetos de pesquisa e extensão nos respectivos cursos de graduação. Entretanto, uma aluna de etnia Guató
e um aluno da etnia Nambikwara participaram como informantes e mediadores
do processo de aproximação com os entrevistados nos diversos Polos-Base para
discussão dos resultados nos municípios de Sapezal e Poconé.
Para a formação da equipe inicial foram selecionados alunos de graduação e profissionais de saúde com experiência em saúde indígena. Os selecionados receberam treinamento quanto à concepção do projeto e a metodologia
adotada. Saliente-se que a inexperiência dos mesmos com métodos qualitativos impactou na profundidade das entrevistas e na forma de abordar o problema. Também houve dificuldade em obter dados devido a barreira da língua, de
costumes, e do reconhecimento da problemática da saúde indígena no âmbito
dos municípios.
Após a etapa de coleta de dados, alguns pesquisadores assumiram outras
atividades, decorrente de novas oportunidades acadêmicas ou profissionais,
terminando por não participar da análise dos dados. Situação remediada pela
contratação de consultores para apoio técnico científico nas diferentes fases do
trabalho e de revisor dos relatórios preliminar e final.
Os dados referentes às entrevistas realizadas no município de Poconé
foram perdidos devido à avaria no microcomputador empregado para degravação. Em substituição, foi realizada uma entrevista com uma usuária indígena
que trabalhou como auxiliar de enfermagem na aldeia Guató, com conhecimento da realidade local, e duas entrevistas no município de Barão de Melgaço. Procurou-se superar esta limitação com a apresentação e discussão dos
dados em Poconé, que contribuíram no aprofundamento da análise.
Devido à recusa no fornecimento de dados por parte das Secretarias de
Saúde dos municípios de Paranatinga e Nobres foram necessárias duas visitas
a campo. Em Nobres, foram entrevistados apenas os profissionais de saúde e
os usuários indígenas, sendo que a apresentação dos resultados em reunião do
CONDISI e no município viabilizou a discussão dos resultados.
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Problema adicional se configurou no período de chuva anual na região, que
se estende dos meses de outubro a março, que gerou dificuldades no deslocamento
e, na sequência, demandou adaptações no cronograma original de coleta de dados.

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
O projeto foi recomendado pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena do
DSEI Cuiabá, e encaminhado para ciência do Chefe do DSEI Cuiabá. Foi aprovado e registrado no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio
Müller da Fundação da Universidade Federal de Mato Grosso (registro nº. 509/
CEP/HUJM/08) e na Comissão Nacional de Ética do Ministério da Saúde (registro nº. 14916/CONEP/MS).
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DISTRITALIZAÇÃO DA SAÚDE INDÍGENA
NO ESTADO DE MATO GROSSO

O processo de democratização do país nos anos de 1980 apontou por meio
\1II Conferência Nacional de Saúde (MINISTERIO DA SAÚDE, 1986a) a ne•.cssidade de um sistema de saúde público e universal em todo o território nacional.
O reconhecimento das especificidades dos povos indígenas na mesma conr~ência demandou outro momento de reflexão e discussão nacional, a PrimeiConferência Nacional para a Proteção da Saúde Indígena (MINISTERIO DA
:-_-\ÚDE, 1986b), tendo em vista a urgência exigida pelo contexto de mudanças
•:ido, na ocasião, por toda a nação brasileira.
CONFALONIERI ( 1989) retomou a história, por vezes fracassada, da ins.:ucionalização de cuidados à saúde dos povos indígenas, como as missões na
·epoca da colonização, a criação do Serviço de Proteção aos Povos Indígenas (SPI)
no início do século XX e, mais tarde a criação da Fundação Nacional do Índio
FUNAI) na defesa de uma estratégia diferenciada na atenção à saúde dos grupos
rndígenas do Brasil. A preocupação em valorizar as práticas tradicionais de cura,
em treinar profissionais de saúde índios e não-índios para esta nova prática, bem
como garantir participação comunitária e estabelecer formas diferenciadas de articulação com as demais instâncias de gestão do SUS, foram também apontadas por
outros estudos (CIMI, 1988; NEGRI FILHO, 1988; LANGDON, 1988).
A proposta de Distrito Sanitário Especial Indígena é uma adequação da proposta de Sistemas Locais de Saúde (SILOS) à especificidade da atenção à saúde dos
povos indígenas, a distritalização diferenciada surge como alternativa para garantir
o acesso real dos índios aos serviços e a eqüidade no atendimento, pressupostos para
um Sistema de Saúde socialmente justo (CONFALONIERI, 1989. p. 446).
MENDES et ai. (1995) apresentam os conceitos-chaves da distritalização:
território, problemas, práticas sanitárias e processo de trabalho em saúde. O território é compreendido como um espaço em permanente construção, por vezes
resultante de conflitos entre os sujeitos envolvidos. Nessa proposta, o conceito de
território ultrapassa a concepção de território fisico adotando conceitos de território econômico, político, cultural e sanitário.
Para MISOCZKY (1991) o significado estratégico do Distrito Sanitário
(DS) está em constituir-se num espaço de transformação das relações entre a po-
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pulação e o sistema de saúde. ASSIS et al. (1996) reforçam a concepção estratégica defendida por MISOCZKY (1991) na medida em que consideram o DS um
processo social no qual o produto está em constante transformação tendo em vista
as relações dinâmicas e contraditórias entre os sujeitos envolvidos.
Ainda para ASSIS et al. (1996), as relações nos DS são permeadas por três
dimensões: a dimensão política que conforma o espaço de lutas entre os atores
sociais; a dimensão ideológica justificada pela opção de um modelo assistencial
que considera a epidemiologia como articuladora dos fatores sociais e culturais na
determinação das necessidades; e a dimensão técnica que contempla o conhecimento tecnológico necessário para a construção interinstitucional do DS (ASSIS
et al., 1996).
Para a hierarquização dos serviços a proposta do DS envolve uma concepção onde os atendimentos primários clínicos, ginecológicos, pediátricos e de
vigilância epidemiológica e sanitária, seriam garantidos pela unidade primária.
Neste nível, as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde deveriam ser
garantidas a todos os usuários com uma abordagem individual e coletiva de seus
problemas, tanto por demanda espontânea quanto por busca ativa.
MISOCZKY (1991) destaca que a presença de um hospital geral como referência em cada DS permitiria estruturar e controlar os fluxos de referência, planejar
globalmente os níveis de atenção, possibilitar um trabalho conjunto em projetos de
educação continuada, entre outros. A autora enfatiza que para operacionalizar o DS
é necessário ter claramente identificado o objeto de atenção, efetivar a descentralização com vistas à participação social, existir uma gerência local com perfil político
e técnico sobre saúde pública, planejamento e organização de serviços, além de ter à
disposição do DS um sistema informatizado de saúde que armazene as informações
necessárias para a execução das ações propostas pelo modelo.
O Decreto n. 23 de 4 de fevereiro de 1991 dispôs que as ações e serviços
seriam desenvolvidos segundo modelo de organização na forma de distritos sanitários de natureza especial, considerando as especificidades das diferentes áreas e das
comunidades indígenas, no final dos anos 1990 o Decreto 3 .156/ 1999 dispõe sobre
as condições para a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas, no âmbito
do Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 1999a) e a Lei
9.836/ 1999 (BRASIL, 1999b) institui o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
A Portaria nº 840, de 15 de agosto de 2007 estabelece as diretrizes para projetos fisicos de estabelecimentos de saúde para povos indígenas. A partir do conceito
de Subsistema de Saúde Indígena, do modelo de organização de serviços dos DSEis
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e da referência de unidades dos SUS, são definidos cinco tipos de estabelecimentos:
Unidade de Apoio (UA) aos agentes indígenas de saúde e agentes indígenas desaneamento; Posto de Saúde Indígena (PSI); Sede do Polo-Base Indígena (Tipos I e
II); Casa de Saúde Indígena (CASAI); e sede de Distrito Sanitário Especial Indígena
(DSEI) (Figura 3). A implantação e a localização de cada uma delas devem estar de
acordo com as características geográficas e demográficas, as condições de acesso e
o perfil epidemiológico de sua área de abrangência (FUNASA, 2007a).
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Figura 3 - Organização da atenção à saúde - DSEI
Fonte: Adaptado FUNASA, 2007b

A Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) deve ser formada por
médico, enfermeiro, odontólogo, auxiliar de enfermagem, técnico em saúde bucal, Agente Indígena de Saúde (AIS) e Agente Indígena de Saneamento (AISAN),
e outros profissionais necessários para desenvolvimento das atividades nas aldeias
conforme proposta do Programa Saúde da Família (FUNASA, 2007a)
O Estado de Mato Grosso está localizado na região Centro-Oeste, no Planalto Central brasileiro e faz fronteira com o Amazonas, Pará, Tocantins, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Rondônia e a Bolívia. A sua extensão é de 903.358 km2 com
141 municípios distribuídos em 5 mesorregiões, 22 microrregiões e 12 regiões
de planejamento. Desde a década de 1950 vem apresentando taxa de crescimento
anual superior a do Brasil (SEPLAN/MT, 2011 ), sendo que sua população passou
de 2.504.353 para 3.033 .991 na década 2000-2010.
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No estado habitam 38 povos indígenas, com população urbana estimada em
5.821 e rural em 36.717, totalizando 42.538; distribuídos em 73 Terras Indígenas,
das quais 56 estão regularizadas, 5 delimitadas e 12 em estudo (FUNAI, 2011 ).
Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) no
período 2001-2009, a evolução percentual da população indígena no Mato Grosso
registrou um decréscimo de 1,52 para 0,80% (IBGE, 201 O; SEPLAN/MT, 2011 ),
inversa ao aumento da população indígena verificado no Brasil.
A situação fundiária aponta uma distribuição descontínua das terras indígenas, entrecortadas por municípios emancipados nos últimos 20 anos e por grandes
propriedades rurais voltadas para o agronegócio, decorrente da política nacional com forte apoio na mobilização de recursos destinados ao financiamento das
empresas e nas obras de infraestrutura, com destaque à rodovia Belém-Brasília,
abertura das BR-364 (Cuiabá/MT-Porto Velho/RO, no sentido oeste) e a BR-163
(Cuiabá/MT-Santarém/PA, no sentido centro-norte), além da implementação de
programas de ocupação e colonização na região (Figura 4).

•
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Figura 4 - Situação fundiária dos territórios indígenas no Mato Grosso

Fonte: FUNAI, 2010

O estado possui 105 Unidades de Conservação, sendo 19 federais, 42 estaduais e 44 municipais, distribuídas em parques, reservas, bosques, estação ecológica e Reservas Particulares de Patrimônio Nacional (RPPN) (SEPLAN/MT,
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2011 ). Situação que impõe um desafio para adequar a preservação à legislação
ambiental diante dos interesses político-econômicos da região Centro-Oeste e da
Amazônia Legal.
Historicamente, os bandeirantes paulistas desencadearam a perseguição e o
extermínio dos povos indígenas, que se estendeu ao longo dos séculos, devido à
resistência indígena aos fluxos migratórios e às atividades econômicas de mineração, produção de cana-de-açúcar e pecuária em seus territórios. A doação de terras
pouco valorizadas nos séculos XVIII e XIX, os investimentos internacionais na
rota comercial e a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, aumentaram
o fluxo migratório criando cidades ao longo da ferrovia ao sul do estado. Ainda
no final do século XIX a proposta de criação das Linhas Telegráficas visando a
integração das Américas ao mundo e defesa da fronteira, incorporou a mão de
obra indígena ao sistema produtivo em expansão no país (SEPLAN/MT, 2011 ).
Com a melhoria das condições de infraestrutura na região Centro-Oeste
houve a divisão do estado, sendo criado o Estado de Mato Grosso do Sul, em
1975. Até o final do século XX, os ideais integracionistas imperaram nas relações
de contato com os povos indígenas, confrontando-se com seu modo tradicional
de vida. O fluxo migratório para o Estado de Mato Grosso, acelerado com a criação de Brasília, os eixos rodoviários para integração com o litoral, e a influência
dos programas desenvolvimentistas para ocupação dos "espaços vazios" na região
Centro-Oeste e Amazônica, que caracterizaram os governos militares, fortaleceram as relações de propriedade da terra no estado, as lavouras substituíram extensamente a vegetação de cerrado pela agricultura tecnificada, principalmente de
grãos como a soja, o arroz e o algodão.
A região norte matogrossense caracteriza-se pelo clima equatorial com intensos episódios de chuva e altas temperaturas o ano todo, e em quase todo território restante pelas estações de seca, nos meses de abril a setembro e das chuvas,
nos meses de outubro a março. A hidrografia é caracterizada por nascentes dos
rios que constituem a Bacia Amazônica, a Bacia do Paraná e a Bacia do Tocantins.
O Pantanal Matogrossense é uma área ou faixa de transição ou tensão ecológica
entre os domínios dos Cerrados e Chacos Centrais com alta complexidade biótica.
As principais atividades de trabalho no estado são a agrícola e a comercial.
Quanto ao rendimento mensal, 21 % com 1 a 2 salários mínimos; 14% com½ a 1 salário mínimo e 1% com mais de 20 salários mínimos (ABUTAKKA e LIMA, 2006).
Desde a década de 1980 a agricultura tem sido a atividade econômica mais
importante do estado, impulsionando a indústria, o comércio e o mercado externo.
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Na safra de 2004/2005, o estado ocupou o 1º lugar na produção de grãos, oleaginosas e fibras no país, com importante participação na elevação do PIB nacional
nos últimos anos.
A pecuária tradicional do estado ocupou o 3° lugar na produção de carne
bovina em 2003, destacando-se como polo industrial na bovinocultura do leite os
municípios de Rondonópolis e Tangará da Serra. Este último destaca-se ainda pela
indústria extrativa mineral e de transformação. As micro-indústrias têm tido um
crescimento intenso apesar do acesso reduzido aos limites de crédito para modernização da produção.
No comércio, o segmento varejista apresenta a maior ocupação de pessoas
e estabelecimentos, gerando a maior parcela em termos de revenda e margem de
comercialização. O comércio por atacado, mesmo com menor participação em
termos de número de empresas e pessoas, respondeu pela maior parcela de faturamento do comércio, se caracterizando como o segmento mais concentrado do
setor comercial em 2003.
No mercado externo, o estado destaca-se na exportação de soja, dentre outros produtos primários como o algodão, as madeiras e a carne.
Quanto aos aspectos sociais, o estado apresenta baixa densidade demográfica (3,36 hab/krn2 ) com aumento da população urbana. O IDH manteve-se baixo
até os anos 70 e aumentou nas últimas décadas chegando ao 9° lugar do país,
atingindo um índice de 0,767 no ano 2000, superior à média do Brasil de 0,766
naquele ano (SEPLAN/MT, 2011 ).
Na educação se observa aumento da rede privada de ensino, redução do analfabetismo e baixa escolaridade devido a evasão e repetência. No ensino superior destacam-se a Universidade Federal de Mato Grosso e a Universidade Estadual de Mato
Grosso com 18 e 21 campino interior do estado, respectivamente. Nas cidades maiores verifica-se o aumento de universidades privadas (ABUTAKKA e LIMA, 2006).
Segundo os dados da SES/MT verificou-se um aumento da rede hospitalar
privada, diminuição do número de postos de saúde e aumento dos centros de saúde públicos, situação que vem se modificando nos últimos anos com a criação de
unidades de saúde da família no interior do estado. Os municípios de Rondonópolis e Tangará da Serra estão entre os que apresentam maior quantidade de leitos e
de estabelecimentos privados prestadores de serviços de saúde.
De acordo com o Primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos
Povos Indígenas, as alterações nos padrões alimentares e de atividade tisica têm
provocado alterações na saúde indígena, particularmente em menores de 5 anos de
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.-1e e mulheres entre 14 e 49 anos (COIMBRA JR et al., 2010).
Na região Centro-Oeste a fonte de renda em 78,2% dos domicílios indíge., são do trabalho assalariado; 23,7% da venda de produtos da agricultura/pecuá-1. 8,7% da venda de artesanato ou produção cultural; 16,0% de aposentadoria;
3.8% de beneficios sociais; e 3,4% da venda de produto extrativista.
O inquérito aponta que os sistemas de subsistência indígena foram afeta• -s por fatores como a redução territorial e a pressão exercida pela expansão dos
7Tojetos de extensão rural e empresas agropecuárias, garimpos e indústria extrati.i_sta, além de sofrerem as consequências de ambientes degradados. Esses dados
:.ndicam a necessidade de ações permanentes e soluções para além do setor saúde.
. ;esse contexto, as lideranças indígenas defendem seu protagonismo, revelando a
disposição de se colocarem como sujeitos do processo, no sentido de "ditarem o
rumo das mudanças".
Hoje, encontramos um número reduzido, porém significativo de povos indígenas que resistiram bravamente ao brutal processo de colonização do estado,
ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX (SIQUEIRA, 2002). Os povos indígenas
protagonizam uma "política indígena" que não deve ser confundida com a política indigenista, formulada e executada pelo Estado, as organizações e lideranças
indígenas vem aumentando sua participação na formulação e execução destas políticas a partir de parcerias formais estabelecidas entre setores governamentais,
organização não-governamentais e missões religiosas configurando um quadro
bastante complexo (ISA, 2012).
Para Dom Pedro Casaldaglia "não serão os governos de baixa democracia
que irão resolver os problemas do povo, os povos indígenas são inimigos do sistema. As autarquias do INCRA, da FUNAI, do IBAMA, são apenas instituições
marginais dentro do sistema, que existem para dar aparência de uma dedicação,
de um cuidado. De fato, a política indigenista, não é a favor dos próprios índios"
(CIMI, 2011).
Apesar das operações policiais para controlar o desmatamento no Mato Grosso os problemas de extração ilegal de madeira e da poluição são agravados pela
expansão da monocultura de soja, que polui águas e compromete rios inteiros, a
qualidade de vida e condições de saúde dos povos indígenas no estado .
As terras dos povos indígenas na área de abrangência dos Polos Base Brasnorte, Chiquitano e Cuiabá, referencia para este estudo, estão localizadas em 12
municípios no Estado de Mato Grosso: Juína, Sapezal, Brasnorte, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cáceres, Porto Espiridião, Barra do Bugres, Alto Paraguai, Para-
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natinga, Planalto da Serra, Nobres e Barão de Melgaço. Dentre eles, 3 estão entre
os mais populosos do estado (Juína, Cáceres e Barra do Bugres) e 7 municípios são
referência para a atenção à saúde indígena: Brasnorte, Sapezal, Porto Espiridião,
Barra do Bugres, Paranatinga, Nobres e Barão de Melgaço (Quadro 3).
Quadro 3: Localização das Terras Indígenas e municípios de referência na atenção à saúde nos
Polos-Base Brasnorte, Chiquitano e Cuiabá.

Polo-Base

Brasnorte

Etnias

Terras Indígenas Pop. lnd Municípios

Enawenê-Nawê

Enawenê-Nawê

566

Mvkv
lrantxe
Nambikwara

Mvkv
Manoki
Tirecatinaa

102
379
180

Portal do
Encantado

2000

Chiquitano Chiquitano

Umutina

445

Bakairi

638

Guató

Santana
Baía dos Guató

260
370

Bororo

Perigara

79

Umutina

Cuiabá

Bakairi
>-

Juina,
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Fonte: FUNASA, 2007a e ISA, 2011

POLO-BASE BRASNORTE: JUÍNA, SAPEZAL E BRASNORTE
Na área de abrangência do PB Brasnorte estão localizadas as terras indígenas dos Enawenê-Nawê, dos Miky e Irantxe (autodenominação Manoki) na região
Norte de Mato Grosso. Essa região, além de fugaz mineração no alto Arinos no
século XVIII (Arruda, 1992), passou a ser frente de expansão com o ciclo seringueiro da segunda metade do século XIX. Dessa forma, manteve-se o isolamento
de vários povos indígenas.
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Até 1997, a circulação de dinheiro entre os Enawenê-Nawê era praticamen·e inexistente. A venda de artesanato, mel, etc., organizado pela Organização Não
Governamental (ONG) Operação Amazônia Nativa (OPAN) desde o fim dos anos
·980, procurava responder as demandas muito discretas por artigos de metal e
utros bens manufaturados.
Em 1998 uma estrada clandestina de 50 km de extensão foi aberta na porão sul da Terra Indígena (TI) Enawenê-Nawê, ligando por terra o rio Juruena à
rede do município de Sapezal. A construção dessa estrada teve como consequência imediata o entupimento de nascentes e a devastação da área de vegetação
nativa. Rapidamente embargada pelo poder público, hoje seus empreendedores
respondem na Justiça por danos ambientais e sociais aos Enawenê-Nawê. Nesse
período, seus empreendedores doaram aos indígenas motores náuticos e barcos de
alumínio. Até então, os Enawenê Nawê percorriam a malha fluvial de seu território com grandes canoas a remo - as mais antigas, feitas de casca de jatobá; as mais
recentes, forjadas em troncos de cerejeira.
Para os Enawenê-Nawê, a introdução dos motores de popa e dos barcos de
alumínio favoreceu um manejo mais intenso dos recursos pesqueiros da região.
Também propiciou a realização de viagens freqüentes aos núcleos urbanos adjacentes e a diversificação de relações sociais com o exterior. Com isso, foi preciso
gerar renda para fazer frente às novas demandas, e os Enawenê-Nawê buscam,
por ora sem muito sucesso, novas fontes de financiamento para o funcionamento
de sua frota que hoje não é usada unicamente em atividades produtivas (pesca,
transporte de produtos agrícolas das roças, etc.), mas também para a fiscalização
de uma área que sofre pressões crescentes do entorno.
A TI Enawenê-Nawê está localizada nos municípios de Juína e Sapezal,
corresponde a uma área de 742.088 ha, demarcada e homologada em 1996, situada na transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, à noroeste do estado de
Mato Grosso, no Vale do Juruena. Na proximidade dos municípios de Brasnorte,
Juína, Comodoro e Sapezal, são vizinhos dos Povos Myky, Nambikwara, Rikbaktsa, Irantxe e Cinta Larga. A região é considerada de inestimável importância
histórica, etnológica e arqueológica, caracterizada pela biodiversidade e pela sociodiversidade que a sustenta (OPAN, 2011 ).
O município de Juína tem nome de origem indígena, da etnia Paresi, de
grafia "zui-uína", que significa Rio do Gavião; também pode ter se originado da
etnia Cinta Larga "ju-hi-iiia" - casa da betina. Localiza-se na frente pioneira de
expansão colonizadora, em meio a conflitos históricos envolvendo as terras indí-
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genas. As principais características desta região são: conflitos violentos entre os
novos colonizadores e as comunidades indígenas e ribeirinhas lá residentes, profunda degradação ambiental motivada pela urbanização agroindustrial e a repetida
ausência de relações democráticas.
Segundo a Prefeitura Municipal de Juína (2011 ), o município teve sua
emancipação política no dia 9 de maio de 1982. Localiza-se a noroeste do estado,
a 720km de Cuiabá. Foi criado a partir de um projeto implementado pela Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso (CODEMAT) em 1976, com objetivo
de expansão das fronteiras agrícolas e ocupação de áreas até então pertencentes a
povos indígenas naturais da região. É polo regional dos municípios de Brasnorte,
Castanheira, Juruena, Cotriguaçú, Colniza, Aripuanã e Rondolândia, com uma extensão territorial de 26.528, 7 km 2 dos quais 60% pertencem a reserva indígena, e
a área remanescente cortada em lotes e vendidos à população vinda das diferentes
partes do país, principalmente dos estados do Sul do Brasil.
Os lotes foram distribuidos de acordo com a fertilidade das terras, sendo que
os lotes mais próximos ao núcleo foram destinados aos pequenos agricultores e os
lotes maiores e terras menos produtivas para desenvolvimento da pecuária em escala industrial. A população atual é de 39.064 habitantes. Seu clima é tropical com
duas estações climáticas bem definidas - período das chuvas e período da seca.
A economia do município de Juína tem sofrido várias transformações mas
prevalece a exploração industrial extrativista e agropecuarista. Prioritariamente
a economia se baseou no extrativismo vegetal - extração de madeiras nobres da
região; extrativismo mineral com exploração de diamantes e agricultura de subsistência. A pecuária também tem grande importância no desenvolvimento econômico de Juína e região, com numeroso rebanho bovino.
As formas de lazer são: festival de pesca nas margens do Rio Juruena (Fontanilhas), Festa e Exposição Agropecuária - EXPOJU, Cantinho da Viola - Pesque
e Pague São Francisco, Clube de Campo Dourado, Carnaval de Rua, Baile Preto e
Branco, Bar da Mineira, Danceteria Zero Grau.
Atualmente estão sendo oferecidos cursos superiores da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
além de vários cursos de aprendizagem, aperfeiçoamento, qualificação, habilitação
e serviços técnicos e tecnológicos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).
O setor esportivo destaca-se em diversas modalidades com handebol, futsal,
volei e atletismo já sediando os Jogos Regionais Estudantis e Adultos.
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Em agosto de 2007, Juína foi objeto de atenção na núdia internacional, depois
~ue dois jornalistas franceses e membros das ONGs Greenpeace e OPAN foram
J.meaçados e expulsos da cidade por um grupo de quase cem fazendeiros, apoiados
".leia Câmara Municipal e pelo prefeito. O caso, documentado em vídeo, foi levado
ao Ministério Público Federal, por inconstitucional, ao mesmo tempo em que o go:ernador Blairo Maggi se dispunha a pedir a intervenção do exército para deter a
grilagem de terras na região. O fato expôs a posição dos ruralistas contra os povos
mdígenas originários da região e, como represália, ameças telefônicas de morte a
rndigenistas da OPAN (GREENPEACE, 2011 ).
A formação do núcleo urbano do município de Sapezal está ancorada numa
proposta de colonização de André Antonio Maggi, que foi desbravador do município e o nomeou em referência ao rio Sapezal. O rio Sapezal deságua no rio Papagaio, pela margem esquerda, que por sua vez joga suas águas no Juruena.
O nome Sapezal é termo de origem Tupi - SSA' pé: o que alumia + al sufixo
que designa quantidade. Sapé é uma espécie de capim da fanúlia das gramíneas, conhecida pela propriedade de se cobrir ranchos. No dizer da língua Tupi é um capim
brilhante, que ilumina, que "lumia". Ou seja, designa lugar de muito sapé (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, 2011).
O território de Sapezal foi amplamente cortado por viajantes e aventureiros
a partir do século XVIII. Passou pela região a expedição de Marechal Rondon que
instalou a linha telegráfica cortanto o Brasil. A colonização veio a partir da abertura
da fronteira agrícola mato-grossense. As distâncias entre as fazendas variavam de
40 a 1001cm. As estradas que ligavam as fazendas umas às outras eram picadas abertas no cerrado pelos próprios colonos, o que dificultava a formação de um centro
de maior povoamento. Os pioneiros foram colonos sulistas, a maior parte vinda do
norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná que chegaram nas décadas de 1970 e 1980. A atual zona urbana começou a ser povoada com a
abertura da estrada MT - 235 (Estrada Nova Fronteira) e do Loteamento da Cidezal
Agrícola, de propriedade de André Antônio Maggi, em meados de 1987.
O município de Sapezal foi criado pela Lei Estadual nº 6.534, de 19 de setembro de 1994, sendo primeiro prefeito André Antonio Maggi. O Município de Cuiabá
deu origem ao Município de Nossa Senhora da Conceição do Alto Araguaia Diamantino (Diamantino), que deu origem ao Município de Campo Novo do Pareeis,
do qual originou-se o Município de Sapezal.
A economia municipal tem sua base no agronegócio, que é sustentado pelas
lavouras de soja, milho e arroz, além da pecuária. o 2º maior produtor de grãos
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do país, destacando-se principalmente na produção de soja, algodão e milho,
atraindo a atenção de investidores, devido a grande oferta de matéria prima. A
produção de energia também vem sendo destaque no município, que conta hoje
com 3 PCH' s já instaladas, 05 em fase de finalização e 06 em construção, transformando o município em um dos maiores produtores e fornecedores de energia
elétrica do Estado (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, 2011). O seu
PIB per capita se destaca dentre os municípios em estudo, ultrapassando 80 mil
enquanto os demais estão aproximadamente entre 6 e 27 mil (Apêndice 4).
No Município de Sapezal estão localizadas as terras indígenas de duas
etnias: a Paresi e a Nambikwara. O povo Paresi mora no território indígena
Utihaliti (Utiariti). O povo Nambikwara reside na terra indígena Tirecatinga.
Há também uma pequena parte do território do povo Enawenê-Nawê, sendo
que a maior parte de seu território e o acesso a esse povo fica nos Municípios de
Brasnorte e Juína.
O município de Brasnorte tem uma população estimada em 15.098 habitantes, possui uma área de 16020,9 km 2 e dois tipos de clima: Equatorial quente
úmido ao norte, e tropical com estação seca ao sul, precipitação anual de 2.250
mm, com intensidade máxima em janeiro, fevereiro e março. A temperatura média anual é de 24ºC, sendo que a temperatura máxima registrada oficialmente é
40ºC e a mínima 0ºC.
A instabilidade climática afeta sobremaneira a situação de saúde dos povos indígenas da região. Por exemplo, os Enawenê, até 2000, tinham grande
interesse na troca dos artesanatos por camisas, devido ao frio que acometia a
aldeia e as dificuldades para o trabalho nas roças.
Os Myky são um grupo Manoki que se manteve isolado da sociedade nacional até 1971, daí passaram a sofrer as conseqüências do cerco da especulação
imobiliária em seu território e atualmente, encurralados pelo avanço do agronegócio no Norte de Mato Grosso e sem a atenção das autoridades, reivindicam
a ampliação de suas terras (ISA, 2011 ). Os 102 indivíduos remanescentes da
etnia, que quase desapareceu entre as décadas de 1970 e 1980, convivem com a
presença ilegal de madeireiros em suas terras. Os mais jovens já não seguem as
tradições culturais dos antepassados e se mudam para a cidade.
O alcoolismo é considerado um problema importante. A situação é considerada pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), órgão ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), uma das mais graves ameaças à
preservação dos direitos dos índios no estado do Mato Grosso.
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Os Myky vivem hoje em uma área de cerca de 47 mil hectares de vegetação
amazônica. De acordo com uma das coordenadoras do CIMI no Estado, as últimas
demarcações feitas pelo governo federal no início da década de 1980 deixaram de
fora áreas importantes para a subsistência e a manutenção da identidade cultural
dos Myky. A exploração ilegal de madeira dentro das terras indígenas dos Myky,
em troca de presentes e cestas básicas, já rendeu ações do Ministério Público
Federal (MPF) e processos judiciais. O interesse econômico nas terras é tamanho
que os missionários que apóiam a luta dos Myky são constantemente ameaçados
de morte. Além de madeireiros, pecuaristas e plantadores de soja lutam pelo direito de tirar proveito das terras pertencentes à etnia.
Até o início do século XX nada se sabia sobre a etnia Irantxe, autodenominados Manoki, e sua região era ainda praticamente indevassada. Entretanto,
em 1907 o interesse governamental de defesa das fronteiras nacionais abriu outra
frente de penetração com a construção de uma linha telegráfica, projetada para
propiciar a comunicação de Cuiabá, Santo Antonio do Madeira (hoje Porto Velho), Acre e Manaus com o restante do país.
A Linha Telegráfica Estratégica de Mato Grosso ao Amazonas, sob direção
do então Coronel Cândido Mariano Rondon, em 1907 já percorria o território Pareci, ultrapassando a cidade de Diamantino, norteando a linha pelos seringais que
começavam a pontilhar a região. Os trabalhos da linha foram acompanhados em
191 O pela criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN). O objetivo era promover a atração e pacificação dos
índios hostis, sua paulatina aculturação e integração na sociedade nacional através
das colônias agrícolas, onde seriam instalados junto aos sertanejos como trabalhadores braçais. É nesse contexto regional que se iniciam as relações dos Manoki
com a sociedade nacional, e foram praticamente dizimados em decorrência de
massacres e doenças advindas do contato com os brancos.
Em meados do século XX, a maior parte dos sobreviventes passou a viver
em uma missão jesuítica, responsável por profunda desestruturação sócio-cultural
do grupo. Em 1968, os Manoki receberam do governo federal uma terra no município de Brasnorte, fora de sua área de ocupação histórica, cujas características
ambientais inviabilizaram o uso tradicional dos recursos (ISA, 2011 ).
As roças tradicionais continuam a ser realizadas, algumas vezes (cada vez
mais raras) acompanhadas dos ritos tradicionais. Porém, há uma crescente saída
dos homens mais jovens para trabalhar em fazendas do entorno, ocasionando uma
reorganização do padrão tradicional de divisão de trabalho e da composição das
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unidades de produção. Nesse quadro, o abandono gradativo e forçado de suas práticas agrícolas promove também a impossibilidade da transmissão destas práticas
para as novas gerações, assim como dos rituais e conhecimentos associados.
Além do trabalho nas fazendas, outras fontes de renda são o artesanato ( cocares, redes de algodão ou de tucum, colares, etc.), comprado pela Funai ou vendido pelos índios em visita a municípios, e a venda de pequena produção de farinha
e de mel, num projeto assessorado pela OPAN. Mas, segundo o levantamento feito
pela OPAN em 2000, a maior parte do dinheiro que circula nas aldeias provém das
aposentadorias (eram 13 pessoas recebendo um salário mínimo) e dos salários dos
professores (4 professores indígenas no conjunto das aldeias) e agentes de saúde
(7 agentes indígenas no conjunto das aldeias).

POLO-BASE CHIQUITANO: VILA BELA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE, CÁCERES E PORTO ESPERIDIÃO
O PB Chiquitano localiza-se na fronteira com a Bolívia e consiste numa
organização de serviço para atenção à saúde dos Chiquitano que.habitam as terras
do Lago Grande, Chiquitos e Portal do Encantado. O povo Chiquitano, pertence
a língua Chiquito e foi constituído a partir de um amálgama de grupos indígenas
aldeados no século XVII pelas missões jesuíticas (ISA, 201 O).
Habitantes da região de fronteira entre Brasil e Bolívia, foram compulsoriamente envolvidos em conflitos políticos e diferenças culturais decorrentes de uma
divisão territorial que não lhes dizia respeito. A grande maioria desse povo está na
Bolívia; os que moram no Brasil têm sido explorados como mão-de-obra barata
por fazendeiros, os quais também representam uma ameaça constante de invasão
aos poucos territórios que lhes restam (ISA, 2010).
No Brasil, suas terras não demarcadas abrangem os municípios de Vila
Bela da Santíssima Trindade, Cáceres e Porto Espiridião. Em 31 de dezembro de
201 Ofoi concedida a posse permanente da Terra Indígena Portal do Encantado aos
Chiquitano, com 43.057 mil hectares, localizada em Porto Espiridião,Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade pela qual vieram lutando para assegurar
a continuidade de sua identidade cultura (FUNAI, 2011 ).
A pequena Vila Bela da Santíssima Trindade é um dos municípios com
maior potencial turístico de Mato Grosso e foi a primeira capital do estado. No
centro de Vila Bela estão as ruínas de uma catedral do período colonial, símbolo
da cidade que se constitui no marco de uma história que começa em 1752. Naquela época, a descoberta de riquezas minerais na região do Rio Guaporé, fez com
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que Portugal se apressasse em povoá-la, temendo que os vizinhos espanhóis o
fizessem. Foi então criada a Capitania de Mato Grosso e sua capital instalada em
19 de março de 17 52, com o nome de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Enquanto foi capital, a cidade progrediu devido aos investimentos em infraestrutura e incentivos fiscais para os novos moradores. No entanto, as dificuldades de povoar a região (distância, doenças, falta de rotas comerciais) e o estabelecimento de um importante centro comercial em Cuiabá acabaram forçando a
transferência da capital, em 1835. Os moradores abandonaram a região, deixando
casas, estabelecimentos comerciais e escravos para trás. Esses, ainda que abandonados, garantiram a sobrevivência da cidade, constituindo no local uma comunidade negra forte, unida e fiel às suas tradições. Segundo o IBGE sua população em
201 O era de 14.491 habitantes.
Em uma vasta região, sobretudo no Vale do Rio Barbados, no município de
Vila Bela, onde imperam as fazendas agropecuárias, as roças dos Chiquitano são
ilhas férteis no meio de um mar de áreas de pastagens. A grande fonte de sobrevivência é a agricultura, que garante o alimento à mesa e eventualmente a venda
de algum excedente. Curiosamente, a despeito de serem praticamente os únicos
agricultores da região, são vistos como preguiçosos. Na região, o termo "bugre"
é atribuído aos indígenas, sendo atributo de perversidade, de preguiça, indolência
e falta de caráter.
As origens históricas de Porto Esperidião se ligam às de Vila Bela da Santíssima Trindade. A Comissão Rondon instalou um posto telegráfico às margens
do Rio Jauru, dando início ao povoado de Porto Salitre. A denominação fazia referência à região de salinas, onde o ancoradouro se encontrava. As célebres salinas
são conhecidas desde as primeiras penetrações pela região, ainda no século XVIII.
Em 1920, foi alterado o nome de Porto Salitre para Porto Esperidião. Em
meados de 1950 foi desativada a rede de telégrafo. Em 1956, foi construída a
segunda e última ponte de madeira sobre o Rio Jauru, sendo que a atual ponte de
concreto foi aberta ao tráfego em 1982. A Lei Estadual nº 5.012, de 13 de maio de
1986, criou o município.
O município de Porto Espiridião está localizado a 358 Km da capital Cuiabá e possui cerca de 10.000 habitantes. A população do Município é composta por
povos de comunidades de origem indígenas da Bolívia e por migrantes vindos de
diversos Estados do país, como São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
Com relação aos primeiros habitantes desta região a documentação disponível
é precária e contraditória, tendo em vista que a literatura disponível cita a etnia
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dos Bororo, ignorando a existência de outras nações existentes. Porém, a partir de
estudos regionais, e também analisando acontecimentos políticos e econômicos deste período histórico (século XVII e XVIII) e através de observações dos aspectos
fisicos e culturais existentes na maioria dos moradores que residem tanto na zona
urbana do município quanto na zona rural, foi possível criar urna nova possibilidade
sobre os prováveis habitantes desta região no período de sua colonização. De acordo com os textos e relatos de Denise Maldi, em sua obra Guardiões da Fronteira, a
autora relata a existência de outra comunidade de origem indígena neste local, os
Chiquitano (PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO ESPIRIDIÃO, 2011).
A maior parte dos Chiquitano vive na Bolívia, e a população em aldeia é
estimada entre 40 mil a 60 mil pessoas. A população urbana dos Chiquitano em
Cáceres, Porto Esperidião e Vila Bela ainda não está estimada, mas calcula-se que
pode chegar a 2 mil pessoas (SILVA, 2008).
Segundo o ISA (2011) a população dos Chiquitano na Bolívia era de
108.206 em 2001 e no Mato Grosso, de 737 em 2006. Há sempre mensão de familiares se referindo à outros que migraram devido às pressões dos fazendeiros que
os expulsaram, geralmente moram nas periferias e realizam trabalhos braçais e as
mulheres trabalham como empregada doméstica. SILVA (2008) trata a discussão
de etnicidade na fronteira com a Bolívia como uma questão não apenas ligada à
identidade, mas uma disputa por terras indígenas por parte dos donos de terra da
região. Além dos fazendeiros, também pequenos criadores de gado, pecuaristas,
plantadores de soja, etc.
Segundo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (2011), a vila
de São Luís de Cáceres foi fundada em 6 de outubro de 1778 pelo tenente de
Dragões Antônio Pinto Rego e Carvalho, por determinação do quarto governador
e capitão-general da capitania de Mato Grosso, Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, com o nome de Vila-Maria do Paraguai, em homenagem à rainha
reinante de Portugal. No início, o povoado de Cáceres não passava de uma aldeia,
centrada em tomo da igrejinha de São Luiz de França (Luís IX de França). A Fazenda Jacobina destacava-se na primeira metade do século XIX por ser a maior
da província de Mato Grosso em termos de área e produção. Foi lá que Sabino
Vieira, chefe da Sabinada, a malograda Conjuração baiana, refugiou-se e veio a
morrer em 1846.
Os Chiquitano já viviam na região de Cáceres, quando Vila Maria do Paraguai foi fundada, no século XVIII. Essa vila abrigava um forte militar que servia
de anteparo aos ataques dos espanhóis. Luiz de Albuquerque, na ata de sua fun-
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dação, refere-se a "cerca de sessenta índios castelhanos de ambos os sexos que
havera três meses desertaram da missão de São João de Chiquitos" (ISA, 2011 ).
O historiador Natalino Ferreira Mendes conta em seus livros que, em meados do século passado, Vila-Maria do Paraguai experimentou algum progresso,
graças ao advento do ciclo da indústria extrativa, que tinha seus principais produtos no gado, na borracha e na Ipecacuanha (planta medicinal - o ouro negro da
floresta), e à abertura da navegação fluvial.
As razões para a fundação do povoado foram a necessidade de defesa e incremento da fronteira sudoeste de Mato Grosso; a comunicação entre Vila Bela da
Santíssima Trindade e Cuiabá e, pelo Rio Paraguai, com a capitania de São Paulo;
e a fertilidade do solo no local, com abundantes recursos hídricos.
Em 1860, Vila-Maria do Paraguai já contava com sua Câmara Municipal,
mas só em 1874 foi elevada à categoria de cidade, com o nome de São Luiz de
Cáceres, em homenagem ao padroeiro e ao fundador da cidade. Em 1938, o município passou a se chamar apenas Cáceres.
A navegação pelo Rio Paraguai desenvolveu o comércio com Corumbá, Cuiabá
e outras praças, e o incremento das atividades agropecuárias e extrativistas fez surgir
os estabelecimentos industriais representados pelas usinas de açúcar e as charqueadas
de Descalvados e Barranco Vermelho, de grande expressão em suas épocas.
No início de 1927, Cáceres viveu dois acontecimentos marcantes: a passagem
da Coluna Prestes por seus arredores, que provocou a fuga de muitos moradores, e
o pouso do hidroavião italiano Santa Maria, o primeiro a sobrevoar Mato Grosso.
A partir de 1950, as mudanças passaram a ser mais rápidas. No início dos
anos 60, foi construída a ponte Marechal Rondon, sobre o Rio Paraguai, que facilitou a expansão em direção ao noroeste do Estado. A chegada de uma nova leva
migratória, causada pelo desenvolvimento agrícola projetou o polo de produção
no estado e no país mudando o perfil de Cáceres, a ligação com a capital Cuiabá
foi se intensificando à medida que melhoravam as condições da estrada ligando
as duas cidades, nesse período ocorre a emancipação dos novos núcleos sócios
-econômicos: o distrito de Mirassol D'Oeste, Salto do Céu, Jauru, Porto Esperidião,São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Reserva do Cabaçal, Figueirópolis
d'Oeste, Porto Estrela, Lambari d'Oeste e Rio Branco.
A pecuária é a principal atividade econômica de Cáceres, que possui um
dos maiores rebanhos de gado bovino do Brasil e possui o único frigorífico de
jacaré da América Latina, a COOCRIJAPAN. A estrutura conta com 3 criatórios
comerciais, um frigorífico e um curtume. Com o apoio do Sebrae em Mato Gros-
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so, por meio do Projeto Animais Silvestres, vêm sendo obtidos resultados no desenvolvimento dessa atividade. O projeto iniciado em 2006, além de fomentar
a atividade, tem capacitado os produtores, implementando novas tecnologias e
principalmente a preservação do meio ambiente. Possui ainda indústrias de couro
(abate diário de cinco mil cabeças de gado bovino em cinco frigoríficos, quinze
laticínios e três curtumes), cana-de-açúcar (duas usinas com produção de oitenta
e cinco milhões de litros de álcool), madeira (vinte e três mil hectares com plantação de teka e extração de borracha) e mineral (calcário e brita).
A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Cáceres é considerada
uma das mais importantes do país. Com a implantação da ZPE no município, empresas poderão instalar-se isentas de qualquer tipo de imposto convencional às indústrias. A área doada destinada à ZPE possui 247 hectares no distrito industrial, e
já conta com a instalação de empresas no ramo de: couro, cana-de-açúcar, madeira
e mineral. Segundo o Sebrae, são esperados cerca de 10.500 postos de trabalho
diretos e indiretos com a implantação da ZPE, além de proporcionar a atração de
investimentos estrangeiros (e andinos).

POLO-BASE CUIABÁ: PARANATINGA, PLANALTO DA
SERRA, NOBRES, BARRA DO BUGRES, ALTO PARAGUAI,
POCONÉ E BARÃO DE MELGAÇO
Na área de abrangência do PB Cuiabá estão localizadas as terras indígenas
dos Bakairi nos municípios de Paranatinga e Nobres, dos Umutina nos municípios
de Barra do Bugres e Alto Paraguai, dos Guató nos municípios de Poconé e Barão
de Melgaço e dos Bororo no município de Barão de Melgaço (FUNASA, 2008;
ISA, 2011).
Antes da abertura dos campos de pouso e rodovias, eram os Bakairi que
controlavam o acesso das expedições científicas ao alto Xingu, onde parte deles
morava. Hoje vivem todos a sudoeste dessa área, como pescadores e agricultores,
sobretudo "mandioqueiros", como os demais Karib (tronco linguístico dos Bakairi). A etnia Bakairi ocupa duas Terras Indígenas, denominadas Bakairi e Santana,
onde predomina o cerrado. Os centros urbanos que mais influências exercem na
vida dos Bakairi são Nobres, Paranatinga e Cuiabá (ISA, 201 O).
A Terra Indígena Bakairi na sua quase totalidade se localiza no município
de Paranatinga, à margem direita do rio Paranatinga ou Telles Pires, afluente do
Tapajós. Uma parte dela situa-se no município de Planalto da Serra, à margem
esquerda desse rio (ISA, 201 O).

·

·gws de Atenção à Saúde no ~istrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá - MT

49

O município de Paranatinga está localizado a 3 86 km de Cuiabá, tem 19 .280
habitantes, com uma extensão de mais de 24.424 km 2 é grande produtora de arroz,
milho e soja. É considerado o portal da Amazônia Legal devido à proximidade
com o Parque Indígena do Xingu. Com um dos maiores rebanhos bovino do estado do Mato Grosso, o maior frigorífico da América do Sul está localizado na área
urbana da cidade - um dos maiores exportadores de carne para a União Européia
(PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA, 2011 ).
Planalto da Serra é termo de origem geográfica, em referência a posição que ocupa o sítio urbano, numa região plana, no cimo da Serra Azul.
Os fundamentos históricos do território que hoje constitui o município de Planalto da Serra tiveram início em 1946. A região foi ocupada por famílias de colonos que se dispuseram a trabalhar em fazendas que atingiram prosperidade.
Em 1949, Francisco Soler, de Apucarana, no Paraná para atrair compradores de
lotes e criar uma cidade omitiu a verdadeira localização do lugar, dando o Rio
Manso como ponto de referência, ocasionando dissabores entre os compradores
de terra. Durante alguns anos o local não conheceu nenhum tipo de progresso, o
impulso deu-se a partir de 1970, com incentivos do governo federal. Em 1991, foi
criado o município de Planalto da Serra (MATO GROSSO, 2011).
O município de Planalto da Serra possui uma área de 2.454 km 2 e vários
rios, dentre eles os rios São Manoel, Bananal, Pacu e Telles Pires. Tem três escolas, sendo duas municipais e uma estadual. É uma cidade pequena, com 2. 726
habitantes, sem opções de lazer, salvo a área fluvial. As festas mais marcantes da
cidade são a Cavalgada, a Festa de Todos os Santos e a Festa de Peão.
A Terra Indígena Santana situa-se no município de Nobres e tem o seu
nome emprestado de um afluente do Rio Novo que, desenhando parte dos seus
limites, desce em busca do Arinos, tributário do Juruena, afluente do Tapajós. Em
1847, os Bakairi do Arinos, também ditos de Santana, passaram a frequentar, com
os do alto Paranatinga, a Diretoria Geral de Índios, em Cuiabá, à busca de brindes.
Posteriormente, engajaram-se nas atividades extrativistas da borracha, sobretudo
os de Santana, indo comercializá-la na capital. Os Bakairi de Santana trabalharam,
compulsoriamente, na extração da borracha, inclusive nas suas próprias terras,
para os seringalistas que as ocuparam. Proibidos de falar a sua língua, entre outras violências contra eles praticadas, parcelas desses Bakairi migraram para o
Paranatinga, nas décadas de 1920 e 1960, dali sendo expulsos por funcionários do
Serviço de Proteção ao Índio (SPI), que alegavam, tal como os seringalistas, que
eles roubavam gado. A criação do Posto Indígena Santana, em 1965, não alterou
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esse quadro. Anos depois os próprios Bakairi expulsaram os invasores da terra
indígena. Somente em 1975 nela foi implantada uma escola (ISA, 2011 ).
O município de Nobres se formou a partir de três sesmarias: Bananal, Francisco Nobre e Pontezinha. O termo Nobres, usado no plural, designa as pessoas da
família Nobre. A movimentação na região é bastante antiga, por ser rota de passagem entre Cuiabá, Rosário Oeste e Diamantino. No ponto onde situa a sede municipal, principiou-se uma povoação chamada de Seis Marias - corruptela de sesmaria,
termo designativo do título de terras concedido pelo poder público colonial. Com
o passar dos anos o vilarejo teve denominação alterada, passando a chamar-se Bananal, graças aos extensos bananais que se plantavam nas propriedades da região.
Na Divisão Territorial do Estado de Mato Grosso, de 31 de dezembro de 1936, a
localidade aparece com o nome de Nobres. Em 1943, foi criado o Distrito de Paz
de Nobres, jurisdicionado à Rosário Oeste. O Decreto Legislativo nº 475, de 09 de
maio de 1962, desapropriou a área para formação do patrimônio. Em 11 de novembro de 1963, foi criado o município de Nobres (MATO GROSSO, 2011).
A década de 1980 foi marcada por Projetos de Desenvolvimento Comunitário financiados com recursos do Banco Mundial, que introduziram nas duas
áreas indígenas caminhões e lavoura mecanizada, dentre outras coisas. Na Terra
Indígena Bakairi registra-se, naquele período, a reconquista de uma área de terras
que lhes fora subtraída por ocasião de uma segunda demarcação. O acesso desigual aos bens introduzidos resultou na fragmentação do "aldeamento" existente e
na constituição dos grupos locais atuais.
No início do século XX os Umutina foram descritos e tidos pelos não índios
como indígenas agressivos e violentos que impediam, pela força, a invasão de seu
território. Apesar dos efeitos desagregadores advindos do contato, como a perda da
língua nativa, de sua terra tradicional e das doenças que causaram um grave decréscimo populacional, esse povo possui um forte sentido de identidade étnica, reconhecendo-se como tradicionais moradores do Alto-Paraguai, envolvidos atualmente na
recuperação de suas manifestações sócio-culturais tradicionais (ISA, 2010).
Os Umutina viviam na margem direita do rio Paraguai, entre os rios Sepotuba e Bugres. Sua área de domínio, entretanto, estendia-se desde aquelas paragens até o rio Cuiabá. Com a chegada dos colonizadores, os Umutina deixaram
a região do rio Sepotuba e migraram para o norte, passando a viver às margens
do rio Bugres, por eles denominado Helatinó-pó-pare, afluente do alto Paraguai
Cerca de 500 indígenas estão distribuídos em duas aldeias, uma de nome 'Umutina', onde vive a maioria de sua população, e a outra, mais recente, chamada de
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'Balotiponé', onde moram cinco famílias. As aldeias estão localizadas na Terra
Indígena Umutina, em uma área de 28.120 hectares homologada em 1989, nos
municípios de Barra do Bugres e Alto Paraguai, entre os rios Paraguai e Bugres,
em Mato Grosso. A TI está situada em uma faixa de transição da Amazônia e do
Cerrado, sendo que este último compreende a maior parte do território.
A ocupação da região se deu no início do século XX, a Lei nº 541, de 13 de
junho de 191 O, autorizou a desapropriação de dois mil hectares de terras pertencente
a Manoel de Campos Borges para o patrimônio da povoação da região. Em 1926,
passou por Barra do Rio dos Bugres a Coluna Prestes, movimento revoltoso, no
rumo da Bolívia. Houve confronto com moradores da localidade, verificando-se
inúmeras baixas na população. Pelo Decreto Lei nº 771, de 29 de julho de 1927, foi
reservada uma área de terras considerada devoluta para patrimônio da povoação. O
Decreto Lei nº 208, de 1938, determinou que a localidade de Barra do Rio dos Bugres passasse a denominar-se Barra do Bugres. O município, com o nome de Barra
do Bugres, foi criado a 31 de dezembro de 1943, através Lei Estadual nº 360-545
(MATO GROSSO, 2011).
O município de Barra do Bugres possui uma área de 7.186,78 km2 e sua
população estimada é de 31.058 habitantes. Situa-se a 150 km de Cuiabá, no encontro entre o rio Bugres e o rio Paraguai e seu nome deriva da barra formada pelo
rio Bugres ao desaguar no rio Paraguai. O mais importante evento da cidade é o
Festival Regional de Pesca de Barra do Bugres (Festbugres), que anualmente atrai
competidores de diversos estados.
Na condição de cidade pólo regional, o Hospital Municipal Rosevelt Figueiredo Lira é referência regional, com 85 leitos, atendendo a médias e baixas complexidades médicas de 11 municípios do Consórcio Intermunicipal de Saúde na região
Baixo da Serra (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES, 2011 ).
No município está situado o Campus Universitário Deputado Renê Barbour,
da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), que conta com cinco cursos de graduação (Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia de
Alimentos, Engenharia de Produção Agroindustrial e Matemática). Possui também
uma turma especial de Direito e ainda conta com o Projeto 3° Grau Indígena - Primeiro da América Latina: Formação Superior de Professores Indígenas. Em convênio entre Prefeitura Municipal e Universidade Federal de Mato Grosso, é oferecido
o Curso de Licenciatura Plena em Educação Infantil (NEAD); A Universidade de
Cuiabá (UNIC) estabeleceu um convênio com a Prefeitura, onde oferece os cursos
de Administração e Ciências Contábeis.
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A economia do município gira principalmente em tomo do agronegócio,
mais especificamente da indústria sucroalcooleira e bovinocultura de corte. Barra
do Bugres conta com uma usina de álcool, biodiesel e açúcar, que também produz
eletricidade, através do bagaço de cana. Possui ainda uma variedade de empresas de
pequeno e médio porte que geram postos de trabalho além de empregos sazonais.
A região que compreende o território de Alto Paraguai foi largamente palmilhada por garimpeiros à procura de pedras preciosas e ouro, como em Diamantino desde 1728. Terminado o ciclo do ouro e do diamante no século passado, só
restaram sítios e fazendas. Em 1938, se iniciou um novo ciclo garimpeiro com o
Garimpo do Gatinho e outros mais. O Decreto Lei nº 687, de setembro de 1945,
desapropriou área de 3.600 hectares da Fazenda Varzearia para o Patrimônio do
garimpo do Gatinho. A corrutela garimpeira do Gatinho ganhou esse apelido devido às frequentes visitas de um pequeno felino (onça ou jaguatirica), junto ao
córrego trabalhado pelos garimpeiros. Em 17 de novembro de 1948, pela Lei nº
193, foi criado o Distrito de Paz, com a denominação de Alto Paraguai. A alteração do nome deveu-se ao fato do município abrigar em seu território as nascentes
do Rio Paraguai. O município de Alto Paraguai foi criado em 16 de dezembro de
1953, pela Lei nº 709. Possui uma área de 903.386 km 2 com população de 8.726
(MATO GROSSO, 2011).
Os Guató, considerados o povo do Pantanal por excelência, ocupavam
praticamente toda a região sudoeste do Mato Grosso, abarcando terras que hoje
pertencem àquele estado, ao estado de Mato Grosso do Sul e à Bolívia. Podiam
ser encontrados nas ilhas e ao longo das margens do rio Paraguai, desde as proximidades de Cáceres até a região do Caracará, passando pelas lagoas Gaíba e Uberaba e, na direção leste, às margens do rio São Lourenço. No interior deste vasto
território sua presença foi registrada desde o século XVI por viajantes e cronistas
(ISA, 2010).
Entre 1940 e 1950 se iniciou de modo mais intenso a expulsão dos Guató
de seus territórios tradicionais. O gado dos fazendeiros invadia as roças dos índios
e os comerciantes de peles dificultavam a permanência dos Guató na ilha Ínsua e
arredores. Acuados, migraram para outros pontos do Pantanal ou se dirigiram para
as periferias de cidades, como Corumbá, Ladário, Aquidauana, Poconé e Cáceres,
entre outras. Foram poucas as famílias que permaneceram na ilha Ínsua. A partir da
década de 1950, os Guató foram considerados extintos pelo órgão indigenista oficial
e assim, foram excluídos de quaisquer políticas de assistência. Foi somente em 1976
que missionários identificaram índios Guató vivendo na periferia de Corumbá.
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Para Ribeiro ( 1996) os canoeiros Guató não se constituíram obstáculo e foram logo dominados por ocasião da Guerra do Paraguai, e a seguir, pela epidemia
de varíola e outras moléstias foram quase extintos, os poucos remanescentes continuaram sua vida de pescadores nas lagoas e furos do alto Paraguai. Aos poucos
o grupo começou a se reorganizar e a lutar pelo seu reconhecimento étnico. Hoje,
são os últimos canoeiros de todos os povos indígenas que ocuparam as terras baixas do Pantanal, no município de Poconé.
A Terra Indígena Baía dos Guató foi declarada como posse dos Guató, através da Portaria 1.750 publicada em 22/05/2009, está localizada nos municípios de
Poconé e Barão de Melgaço, as pressões e ameaças estão relacionadas a exploração da madeira e da pesca. Em 2006, a população indígena era estimada em 83
pessoas (ISA, 2011 ). Atualmente é estimada em 150 residentes nas aldeias e 200
no município de Poconé.
O Decreto-Lei Provincial, de 25 de outubro de 1831, criou o município de
Poconé, entretanto as origens de Poconé remontam a 1777, com a descoberta de
ouro. O primeiro nome do lugar foi Beripoconé, em referência à tribo indígena que
habitava a região. A 21 de janeiro de 1781, o mestre de campo Antônio José Pinto
de Figueiredo, a mando do governador da capitania, capitão-general Luiz de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, lavrou a Ata de fundação do Arraial de São
Pedro d 'El Rey, "e não Arraial de Beripoconé, por ser este nome gentílico e bárbaro,
e derivar-se do gentio,que habitou nesta paragem (MATO GROSSO, 2011 ).
Poconé possui área total de 17 .261, 1 Km2, a porção do município que sofre influência do pulso de inundação da planície pantaneira é de 14.007 Km2
(81, 15%), o restante da área é composta por vegetação de Cerrado. Os aspectos
ambientais estão inseridos nos domínios do Pantanal e na sua transição com o
Cerrado, que exerce muita influência na sua composição da flora e fauna. Suas
principais atividades econômicas são: Pecuária, Mineração, Agricultura e com
grandes potencialidades no Turismo, pois o Município de Poconé é o Portal de entrada do Pantanal Matogrossense. Poconé - MT, Localizado na região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, distante da Capital 100 km, conta com uma população
de 29.970 (PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ, 2011).
Na região do Pantanal Matogrossense está localizada a Terra Indígena Perigara, habitada pelos Bororo, onde são realizados altos investimentos de infraestrutura para o turismo da pesca, ameaçando a sustentabilidade alimentar na aldeia
(CORREIA, 2005) localizada na área de abrangência do município de Barão de
Melgaço - MT.
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Não são conhecidos os primórdios da povoação do município de Barão de
Melgaço. Sabe-se, entretanto, que já em 1750, existiam moradores que em ambas
as margens do Rio Cuiabá se dedicavam à agricultura de manutenção e a pesca.
O nome do município se dá por ocasião da investida paraguaia em conquista do Pantanal, quando Augusto João Manoel Leverger, mais tarde Barão de
Melgaço, para ali se deslocou com um contingente de forças armadas, constituindo-se em local apropriado para fortificações. A Paróquia de Melgaço foi criada
pela Lei nº 178, de 02 de abril de 1897. O município foi criado pela Lei nº 690,
de 12 de dezembro 1953, com área desmembrada do Município de Santo Antonio
do Leverger, sua instalação deu-se em 13 de março de 1954. Possui uma área de
11.182,85 km 2 e população de 7.941 (MATO GROSSO, 2011).

O PLANO DISTRITAL DE SAÚDE INDÍGENA DO DISTRITO
SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ
O Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá (DSEI Cuiabá) está localizado no Estado de Mato Grosso e as terras indígenas que estão sob sua responsabilidade sanitária se encontram em 21 municípios (Figura 5).
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Figura S: O mapa do DSEI Cuiabá

Fonte: Plano Distrital de Saúde Indígena 2008 - 20 I O (FUNASA, 2007).
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A sua dimensão geográfica envolve articulação institucional com 7 Escritórios Regionais de Saúde (ERS) e 6 microrregiões em regiões do estado: Sul,
Centro-Oeste e Centro-Norte.
O PDSI 2008 - 2010 (FUNASA, 2007a) 1 foi aprovado pelo CONDISI do
DSEI Cuiabá, em reunião realizada no período de 25 a 27 de setembro de 2007,
nos termos do Art. 19-G, § 1°. da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1999, na qual "o
subsistema de Atenção à Saúde Indígena deve ser como o SUS, descentralizado,
hierarquizado e regionalizado, incluído pela Lei Arouca (BRASIL, 1990; 1999b).
De acordo com o PDSI 2008 - 201 O o DSEI Cuiabá é responsável por 1O
etnias distribuídas em 93 aldeias, nas quais residem cerca de 6.000 índios. Destes,
aproximadamente, 158 são crianças menores de l ano; 822 estão entre l e 4 anos;
1.603 encontram-se entre 5 e 14 anos; 2.654 pessoas estão ente 15 e 49 anos; e cerca de 600 índios apresentam idade igual ou superior a 50 anos (FUNASA, 2007a).
O Plano Distrital de Saúde Indígena (PDSI) é o instrumento de gestão
local utilizado pelo DSEI Cuiabá para a execução das ações de saúde em sua área
adscrita. Nele constam os cinco Pólos-Base que devem compor a rede de serviços
de saúde nos quais devem atuar as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena
(EMSI) responsáveis pelas ações desenvolvidas nas aldeias. Neste trabalho foram
objetos de estudo o Polo-Base Brasnorte e Polo-Base Sapezal.
Segundo o PDSI 2008 - 201 Ohá 11 EMSI atuando no DSEI Cuiabá, estas
contam com médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos ou auxiliares de enfermagem, agente indígena de saúde e agente indígena de saneamento. As EMSI são
numeradas de 1 a 11, cada uma com sua área adstrita, semelhante a Estratégia
Saúde da Família, estratégia proposta para desenvolver ações de atenção primária
nas redes municipais de saúde (Quadro 4).
Os programas executados nas aldeias indígenas pelas EMSI são: saúde da
criança, saúde da mulher, imunização, controle de endemias, controle de doenças
transmitidas por vetores, tuberculose, hanseníase, DST/ AIDS, hepatites virais,
assistência farmacêutica, saúde bucal, vigilância alimentar e nutricional, saúde
mental, hipertensão arterial e diabetes melitus (FUNASA, 2007).
Ainda segundo o PDSI 2008 - 2010 (FUNASA, 2007a) o DSEI Cuiabá
contava com 411 profissionais distribuídos nos postos de saúde, polos-base, Casa
de Saúde Indígena, sede do distrito e Coordenação Regional da Fundação Nacio-

Foi prorrogado para o ano de 2011 devido às mudan ças na autonomia do DSEI e a criação da SESAI no
final de 201 O.
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nal de Saúde (FUNASA). Destes, 31 tinham vínculo empregatício com a FUNASA, 280 com as conveniadas e 80 com outros recursos, incluindo os Incentivos de
Atenção Básica dos Povos Indígenas (IAB-PI).
As conveniadas de que trata o Plano Distrital são: Operação Amazônia Nativa (OPAN), Associação Halitinã e UNISELVA. O Instituto Creatio é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que embora não tenha
convênio direto com a FUNASA/MT o tem com o município de Santo Antônio do
Leverger, através do qual contrata profissionais de saúde que atuam nas unidades
de serviço do DSEI Cuiabá, a exemplo da Casa de Saúde do Índio de Cuiabá e
Rondonópolis.
Os custos estimados para a execução do PDSI 2008 - 2010, foram na ordem de R$ 6.498.979,08 para 2008, elevados a aproximadamente R$ 7.000.000,00
para 2010, dos quais cerca de R$ 100.000,00 foram destinados para compra de
serviços especializados na rede privada e cerca de R$ 44.000,00 para hora vôo
a ser utilizada no deslocamento das equipes de saúde (FUNASA, 2007a). Surpreende estas alocações, tendo em vista que a responsabilidade sanitária do DSEI
Cuiabá é de atenção primária em saúde, sendo obrigatória a articulação com a rede
local de saúde para a continuidade da atenção. Além disso, não consta no referido
Plano Distrital as aldeias cujo acesso ocorre por via aérea; somente terrestre e,
eventualmente, fluvial.
Para o período de vigência do Plano foram programadas 12 reuniões ordinárias do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI), compreendendo
quatro a cada ano. Para os Conselhos Locais foram previstas 13 reuniões as quais
deveriam ser realizadas nas seguintes aldeias: Santana, Pak:uera, Gomes Carneiro,
Tadarimana, Piebaga, Merure, Perigara, Guató, Chiquitano, Entre Povos/Cravari,
Nambikwara, Paresi-Haliti/Rio Verde e Umutina (FUNASA, 2007a), entretanto,
não realizadas conforme o previsto.
Apesar dos Polos-Base2 serem referidos no Plano Distrital de Saúde Indígena do DSEI Cuiabá (FUNASA, 2007a), as sedes tipos I e II, não foram encontradas (FUNASA, 2007b)

2

PB Tipo 1- em sede ou distritos de municípios, em zonas rurais e em terra indígena ou PB Tipo li - em
sedes ou distritos de municípios). conforme recomendação de estabelecimento de saúde para ações
administrativas, de saúde e de saneamento na sua área de abrangência (FUNASA, 2007bl
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Quadro 4: Os Polos-Base e as EMSI do DSEI Cuiabá
Perfil das Equipes
Polo- Base

EMSI
Méd .

Enf.

Odont.

Téc.
Aux.

Aldeias
AIS

AISAN

Gomes Carneiro.
Tadarimana, Juriiue,
Pobore, Praião e 1ebaga
!Bororo)
Santana. Nova Canaã.
Santa Luzia IBakairil.
Balat1poné e Umutina
IUmutina)
Pakuera, Aturua. Paikun,
Alto Ramalho, Cabeceira
do Azul. Ka1ahoalo,
lahodo, Ximbua, Sawopa e
Kuiakware IBakairi)

Rondonópolis

1

1

1

1

8

3

3

Cu1abá

2

1

1

1

4

3

3

Cu1abá

3

1

1

1

6

1

1

Rondonópolis

4

1

1

1

5

3

3

Ch1qu1tano e
Cu1abá

5

2

1

1

4

3

4

Sapezal

6

1

1

1

2

2

2

Brasnorte

7

1

1

1

8

1

8

Halata1kwa IEnaweneNawe)

Brasnorte

8

1

1

1

4

9

6

Cravar,, Asa Branca,
Perdiz, Recanto do Alípio,
13 de Maio, 12 de Outubro,
Paredão e Jaouíra lirantxe)

5

Baca1uval, Bacaval, Buriti,
Cabeceira do Buriti,
Cabeceira do Seringa[,
Chapada Azul, Duas
Cachoeiras, Estação
Rondon, Katyola W1nã,
Nova Esperança, Sacre 11,
Salto da Mulher, Seringa!,
Três Cachoeiras e Vale do
Paoaoa10 IParesil

6

África, Cachoeirinha,
Formoso, Jatobá, JM,
Jurupará, Kaianazá,
Kamãe, Kot1t1ko, Manene,
Queimada, Rio Verde, Sacre
1, Zanakwá e Zatemaná
IParesi)

4

Água SuJa, Batiza,
Cabeceira do Sacre,
Est1vadinho, Figueira,
llhocê, Juininha, Papagaio
1, Papagaio li, Paraíso,
Sacre O, Taquarinha, Tatu
Bolinha, Três Lafoas e
U1rapuru.lPares1

Tangará da
Serra

Tangará da
Serra

Tangará da
Serra

9

10

11

.
.

.

1

1

1

1

1

*

4

5

*

6

4

4

Merure. Morada Bororo,
Garças, Nabore Eiao,
Kudoroiare e Meri Ore Eda
!Bororo)
Perigara, Aterradinho, São
Benedito IGuató e Bororo)
Aconzal, Fazendinha e Vila
Nova IChiauitano)
Três Jacu, Haitsu, Txu edsu
e Ca1t1tu INambikwara

1

Fonte: Adaptado do Plano Distrital de Saúde Indígena 2008- 2010, (FUNASA, 2007, p.9).
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POLO-BASE BRASNORTE
Fluxo Planejado para o Polo-Base Brasnorte
O fluxo planejado para o Polo-Base Brasnorte envolve nove aldeias, das
quais uma é da etnia Enawenê-Nawê, uma da etnia Myky e sete são da etnia Irantxe (autodenominada Manoki) (FUNASA, 2007a) (Figura 6).
FLUXO PLANEJADO - PDSI

\ _
Púlo-ibR llf H,_-R

{m ~ e, unurtr:J

(

/

/
- ••l -

"-CASAI

'flrcari da Sffra

a
__,. ..m.

RedeSUS

(Cuiabá)

Figura 6: O fluxo planejado para atenção à saúde indígena no Polo-Base Brasnorte
Fonte: Adaptado do PDSI 2008 - 2010 (FUNASA, 2007a).

Na aldeia Halataikwa residem 235 homens e 246 mulheres, ambos da etnia
Enawenê-Nawê, totalizando 481 pessoas cujo idioma é uma língua isolada, da
famíliaAruak. Nesta aldeia há um Posto de Saúde. O único meio de deslocamento
disponível é por via fluvial.
Na aldeia Japuíra residem 96 pessoas, das quais 62 são do sexo masculino e
44 são do sexo feminino. Todos são descendentes do Povo Myky e falam uma língua, igualmente, isolada da família Irantxe. Segundo o PDSI 2008 - 2010 (BRASIL, 2007) há um Posto de Saúde. O acesso à aldeia ocorre por meio terrestre.
Os índios descendentes da etnia Irantxe estão enucleados nas seguintes aldeias: 12 de Outubro, 13 de Maio, Asa Branca, Cravari, Paredão, Perdiz e Recanto
do Alípio. Juntas totalizam 322 pessoas que falam português, além de seu idioma
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tradicional, também uma língua isolada. O acesso a essas aldeias ocorre por via
terrestre e cada uma possui um Posto de Saúde.
As nove aldeias acima têm o Polo-Base Brasnorte como referência quando
as ações de saúde exigem maior densidade tecnológica. A CASAI de referência
está em Tangará da Serra. É a partir desta casa de apoio que os usuários indígenas
do Pólo-Base Brasnorte são encaminhados para a rede municipal de saúde de
Cuiabá. Convém destacar que todo o percurso é feito por via terrestre, sendo de
aproximadamente 700 km.
A EMSI 7 (Quadro 4) é responsável pela cobertura dos habitantes da Aldeia Halataikwa, onde desenvolve os programas de Saúde da Criança, Saúde da
Mulher, Imunização, Controle de Endemias, Controle de Doenças Transmitidas
por Vetores, Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hepatite, Assistência Farmacêutica, Saúde Bucal, Vigilância Alimentar e Nutricional, Saúde Mental, Hipertensão e Diabetes; conta com um médico, um enfermeiro, um odontólogo, oito
técnicos ou auxiliares de enfermagem, um agente indígena de saúde e oito agentes
indígenas de saneamento. As demais aldeias são atendidas pela EMSI 8 que, além
do médico, da enfermeira e do odontólogo, conta com quatro técnicos ou auxiliares de enfermagem, nove agentes de saúde indígenas e seis agentes indígenas de
saneamento. O mesmo médico integra a EMSI 7 e 8 ( Quadro 4)

Fluxo Formal
O fluxo formalmente indicado pelos profissionais de saúde aos usuários
indígenas, cujas terras estão localizadas nos limites geográficos do município de
Brasnorte, tem início com as ações realizadas em aldeia pelos profissionais contratados pela ONG Operação Amazônia Nativa (OPAN) e segue em direção à
Equipe de Saúde da Família Rural, e encaminhados à rede pactuada do SUS, incluindo o Consórcio Intermunicipal de Saúde na região Baixo da Serra em Barra
do Bugres (Figura 7):
Eles chegam através de triagem. Existe uma equipe local que
cuida de cada aldeia de acordo com a escala deles. Tem um
técnico de enfermagem, odontólogo, agente de saúde e de
acordo com a necessidade é referenciado pra equipe de saúde
da família rural; então eles fazem uma triagem na aldeia. Eles
têm o carro de apoio, se o carro não estiver disponível eles solicitam antes e a gente remove esse paciente com ambulância.
Então o fluxo é bem normal, é bem tranqüilo, de acordo com
a necessidade é feito o atendimento. Se for o caso de inter-
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nação, eles vão pro hospital municipal, consequentemente, é
removido pra transferência e o fluxo segue normal (gestor).

FLUXO NORMAL - IRANTXE E MYKY
Aldela Japulr-a

T.I. Myky

-

T.I.

lrantxe

7 Aldeias

RedeSUS

-

~Brasnorte

JfL)

Equipe Saúde da Família Rural
{Município de Brasnorte)

Rede SUS Juína, Campo Novo do Par-ecis,
Tangará da Serra, Barra do
Bugres ou Cuiabá

Figura 7: O fluxo formal na atenção à saúde dos Enawenê-Nawê, Myky e Irantxe

Para os índios da etnia Enawenê-Nawê os relatos evidenciaram dois fluxos
formalmente indicados pelos profissionais. Um segue o mesmo percurso realizado
pelos índios Irantxe e Myky e o outro ocorre quando eles buscam algum serviço
da FUNAI em Juína e fazem uso da oportunidade para tratamentos de saúde. Neste caso a CASAI de Juína, estabelecimento de apoio aos pacientes referenciados
pelo DSEI Vilhena, acolhe os Enawenê-Nawê e os encaminha para a rede local
do município (Figura 8).
FLUXO FORMAL - ENAWENÊ-NAWÊ

Ald~i=-

Nawê
-.:7.ª.:.~,:c~
•

l

~,a
-

CASAI Juina
(DSEI Vllhena/RO)

...

_._

Equipe Saúde da Familia Rural
(Munlclplo de Brasnorte)

Rede SUS

Juína

Figura 8: O fluxo formal na atenção à saúde dos Enawenê-Nawê

.JI._.

RedeSUS
Braanorte

Rede SUS Campo
Novo do Pareeis ,
Tangará da Serra ,
Barra do
Bugrea ou Culabá
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Os relatos a seguir contribuem para elucidar este fluxo formal:
A gente aqui atende três populações indígenas que são os
Irantxe, os Myky e os Enawenê-Nawê. Na verdade, a maior
parte da terra Enawene Nawe e aldeia Enawenê é de Juína,
mas eles vêm pra cá; são cadastrados regularmente, então não
interfere em nada. [... ] de uns tempos pra cá, de vez em quando, quando precisam acabam indo direto pra Juína. É mais
pela facilidade por eles estarem lá, tem algumas negociações
com a FUNAI que nós não temos aqui e tem lá. Então, quando eles estão lá e acontece alguma coisa eles acabam sendo
atendidos por lá (profissional de saúde).
[... ] eu tenho que pactuar, porque tanto o índio, quanto a população não indígena, as vezes tá em trânsito ou adoece em
Juína e vai procurar atendimento lá (gestor).

O município de Brasnorte tem em sua rede local quatro equipes de Saúde da
Família e um hospital municipal com capacidade para 32 leitos.

Fluxo Real
Os dados das entrevistas não apontaram para a existência de um fluxo distinto dos enumerados como formalmente estabelecidos. Provavelmente pela dependência do transporte da aldeia para o Polo-Base e pela garantia de uma forma
de atenção estabelecida, que inclui deslocamento, acompanhamento por um profissional de saúde, hospedagem e alimentação.
Comparação entre os Fluxos
O PDSI estabelece um fluxo de referência e contra-referência para os usuários indígenas que inicia no posto de saúde localizado em cada aldeia. O Polo
-Base Brasnorte é a primeira referência no fluxo planejado e, dele, os usuários
indígenas são encaminhados para Cuiabá. No entanto, o fluxo encaminhado pelos
profissionais de saúde é para a Equipe de Saúde de Família Rural, do município
de Brasnorte (Quadro 5).
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Segunda e Terceira

Fluxos

Origem

Primeira Referência

Fluxo Planejado

Posto de Saúde nas
aldeias

Polo-Base
Brasnorte

Rede SUS Cuiabá

Posto de Saúde nas
aldeias

Equipe Saúde da Família Rural (município de
Brasnorte)

Rede SUS Pactuada
(Campo N. dos Pareeis,
Tangará da Serra, Barra
do Bugres ou Cuiabá)

I'

1

Fluxo Formal

Referência

Quadro 5: Comparação entre os fluxos de atenção à saúde indígena no PB Brasnorte

Satisfação dos Atores Quanto às Ações de Saúde
Os serviços mais procurados na rede de saúde local são aqueles relacionados à saúde da mulher e da criança, especialmente pré-natal, e doenças crônicodegenerativas tais como diabetes e hipertensão arterial. Outros agravos relatados
relacionam-se com tuberculose, hanseníase e malária.

Olha, dentro desse apanhado todo que a gente tem, nós temos
o programa de saúde dos crônicos, temos os hipertensos que
são atendidos uma, duas vezes por ano, temos os diabéticos,
as gestantes. Então, acho que é mais isto: crônicos e pré-natal.
Fora o que no ano passado a gente teve muito que foi a malária (profissional de saúde).

IRA- infecção respiratória aguda, desnutrição, desidratação,
infecção respiratória, pneumonia, que eles vivem lá na fumaça e aí tem a aldeia dos Enawenê-Nawê que não é qualquer
coisa que eles trazem pra cidade. Então o caso vai agravando,
vai agravando e aí quando vem aqui tem que tomar antibiótico de primeira geração que é um antibiótico muito forte.
E o surto né, porque aldeia é um aglomerado de gente num
pequeno espaço, então quando dá uma diarréia infecciosa,
circula ... então isso acontece muito (profissional de saúde).
Pré-natal, uma vez que teve surto de malária no ano passado
que chegou uma vez de vir quase 20 índios num único dia.
Então a maior procura que a gente já teve foi o caso da malária. O resto é consulta rotineira, dor de cabeça, febre (gestor).

Os usuários relataram satisfação com o atendimento e bom relacionamento
com os poderes executivo e legislativo conforme depoimentos a seguir:
Bom primeiramente já faz dez anos de convênio que a gente
trabalha e tivemos uma negociação aqui no município, desde

64

Análise dos Fluxos nos Polos-Base

o secretário aqui do município. A gente dialoga com ele, a negociação é tranquila; alguns vereadores nos apóiam. Várias negociações de melhoria dentro do município passa pela câmara,
os vereadores aprovam, então a gente tem reconhecimento aqui
dentro do município de uma saúde diferenciada, porque temos
pajé, temos curandeiros, temos duas alas dentro do município
que é especialmente só pra população indígena e a gente tem
aprovado dentro da câmara (profissional de saúde).
[... ] Bem atendido nós estamos sendo. Brasnorte tá crescendo, então nesse momento a gente procura também estar junto
com o prefeito vendo todos esses movimentos pra ter uma
saúde de qualidade, especialmente na saúde indígena (profissional de saúde).

Entretanto, há insatisfação com a dependência da conveniada às ações,
falta de recursos e infra-estrutura da FUNASA.
Olha em relação a saúde dentro do próprio município, vamos
dizer assim que até tem um relacionamento entre o governo
municipal até legal, viu? Mas já pela FUNASA a situação já
é um pouco mais complicada, porque com todas as mudanças
que estão vindo vem dificultando muito a saúde indígena. É
muita burocracia, as vezes parece que falta um pouco de interesse, um pouco de conhecimento por parte das autoridades.
Falta interesse pela questão de saúde indígena. Então de um
tempo pra cá as coisas veem mudando e vem pra pior. Então
pra nós é muito preocupante. [... ] A FUNASA apesar de ser a
gestora da saúde no país quando se trata de saúde indígena a
qualidade de saúde é muito baixa, viu?! [ .. .] Até o momento
a gente não tem material suficiente pra atender a demanda do
trabalho dentro da área. então já falta profissional pra trabalhar em área, falta material, então a qualidade de atendimento
vai lá embaixo! [... ] Medicamento é outra coisa que tá precário, muito precário mesmo! O município faz a parte dele, mas
tem a parte da FUNASA. Existe a FUNASA e o distrito que
depende dela e as vezes eles não tem esse suporte suficiente
pra atender a demanda de saúde indígena. Então todas essas
mudanças e esse processo moroso acaba prejudicando a população indígena; então não vem medicamento suficiente pra
atender a demanda. [...] No ano passado teve uma epidemia
de malária no Enawenê que foi muito séria, houve até um
custo mais alto, se estendeu a precariedade, a falta de assistência. [...] Eu falaria no geral q}le as autoridades deveriam
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ter mais atenção pra saúde indígena, tanto faz a FUNASA,
quanto o governo municipal, como o federal mesmo que é o
mais responsável pela saúde indígena (profissional de saúde).
Técnico de enfermagem pra ir lá tem as pessoas que trabalham com a gente só que eles enfrentam dificuldade de deslocar de Brasnorte pra aldeia e retomar. Só que não tem viatura
melhor pra trabalhar. E se um técnico for lá, também, não tem
um compressor pra trabalhar, se for um dentista, não tem pra
ele trabalhar a aparelhagem (conselheiro de saúde).

Alguns profissionais manifestaram satisfação com a rede local de atenção, apesar das dificuldades de regulação para as referências pactuadas.
Tem muitas falhas, muitas coisas pra melhorar, mas a gente
consegue dar um atendimento regular pra todos os casos que
aparecem. E, assim, como em todo pequeno município a saúde é uma coisa que está dentro de um processo de evolução. O
município não chegou aqui e ganhou um hospital, uma estrutura boa funcionando, a gente tem que ira à luta, passo-a-passo conquistando esse espaço e melhorando a coisa a cada dia.
Então, tem muita dificuldade, mas tem muita coisa boa sendo
feita, também (profissional de saúde).
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POLO-BASE SAPEZAL
Fluxo Planejado para o Polo-Base
O fluxo planejado para o Polo-Base Sapezal considera as aldeias Três Jacu,
Haitsu, Txuyedsu e Cai ti tu da Terra Indígena Tirecatinga dos Nambikwara, todas
localizadas nos limites geográficos do município de Sapezal (Figura 9).

FLUXO FORMAL - NAMBIKWARA

Pólo-Base Sapezal

(munlclplo)

"'

t. a

CASAI Tangará da Serra

- - - ..t;m;L.

RedeSUS
(Cuiabá)

Figura 9: Fluxo planejado para atenção à saúde dos Nambikwara no Pólo-Base Sapezal.
Fonte: adaptado do PDSI 2008 - 2010 (FUNASA, 2007a).

As aldeias dos Nambikwara totalizam 180 pessoas, as quais falam fluentemente o português. De acordo com o PDSI 2008 - 201 O (FUNASA, 2007) em
todas as aldeias têm Postos de Saúde e a EMSI 6 (Quadro 4) é a responsável pelas
ações desenvolvidas. A EMSI 6 conta com um médico, uma enfermeira, um odontólogo, dois agentes indígenas de saúde e dois agentes indígenas de saneamento
O acesso das aldeias até o Polo-Base Sapezal ocorre por via terrestre e, da mesma
maneira que o Polo-Base Brasnorte, tem a CASAI Tangará da Serra como casa de
apoio e unidade de passagem obrigatória quando o objetivo é a rede local de saúde
do município de Cuiabá.
Fluxo Formal
A rede municipal de saúde do município de Sapezal conta com aproximadamente 85% de cobertura da Estratégia Saúde da Família e por um hospital conveniado ao SUS, como evidencia o depoimento a seguir:
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[... ] A atenção básica está bem estruturada, temos três PSFs com
cobertura de 79,5% e ampliaremos agora no ano de 2010 para
85%. [... ] Nós temos um bom hospital é uma Associação Beneficiente que toma conta, mas ele é credenciado ao SUS (gestor).
Os depoimentos referem que não só os índios da etnia Nambikwara são
atendidos na rede local de saúde do município de Sapezal, mas também alguns
índios Terena e Pareci. Com exceção dos índios Pareci, a comunidade indígena
totaliza 150 pessoas, cerca de 25 famílias distribuídas em quatro aldeias.
O atendimento destas pessoas em terra indígena conta com um enfermeiro,
dois auxiliares de enfermagem, dois agentes de saúde, dois agentes de saneamento, um odontólogo (atende cinco vezes por mês) e um médico cujas ações se concentram no Centro de Especialidades do município. Convém destacar que todos
estes profissionais são contratados pela Secretaria Municipal de Saúde com recursos próprios e com o Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas (IAB-PI).
O recurso que vem destinado para o pagamento de recursos
humanos se a gente trabalhasse só com esse valor seria um
valor muito baixo. Então hoje o município em contrapartida
ajuda a pagar o salário dos profissionais e ainda assim disponibiliza uma quantia de material de consumo, equipamento,
material premanente. Isto dá um montante de quase quatrocentos mil por ano (gestor)
Os índios são atendidos em terra indígena pelo enfermeiro, que os encaminha para o Centro de Especialidades Municipal. Ao necessitarem de procedimentos não ofertados na rede local são encaminhados para a Central de Regulação
Municipal que redireciona o encaminhamento para a Central de Regulação Estadual localizada em Tangará da Serra a qual os encaminha para a rede municipal de
saúde de Cuiabá, Barra do Bugres ou Tangará da Serra (Figura 1O). O depoimento
a seguir esclarece:
Pra consulta especializada nós temos dois formulários e a ficha de cadastro. Nós preenchemos todos esses documentos,
oficializamos e mandamos para a central regional de regulação, aí é esta central que faz os agendamentos e manda pra
gente. A regional é em Tangará da Serra e eles fazem os agendamentos em Cuiabá; aí de lá eles mandam pra gente, via fax
ou via skype, o agendamento com a data, horário, local e médico. Temos também consultas pelo consórcio. O paciente sai
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da unidade de saúde com a ficha de encaminhamento médico
solicitando, por exemplo, cardiologista. Nós agendamos lá e
o que ele precisa pra ir pra lá é o encaminhamento e o cartão
SUS (profissional de saúde).
Nós temos encaminhado os pacientes a Tangará da Serra,
Cuiabá e alguns casos de gestantes para Barra do Bugres. Então nossa referência maior sempre foi Tangará da Serra, no
entanto Tangará está passando por algumas dificuldades, então fica complicado. Barra do Bugres tem bons profissionais
que nos tem dado suporte (gestor).

FLUXO FORMAL - NAMBIKWARA, TER ENA E PARECI

A
....:~:.~::.

/

Aldeias Nambikwara e índios
Terena
T.I. Tirecatinga

.
====•
'

T.I. Utiariti
Pareci

"

Rede SUS Barra do Bugres

Centrode
Especialidades Médicas
(Município de Sapezal)

•

'

Rede SUS Cuiabá

Figura 10: O fluxo formal na atenção à saúde indígena

no Polo Base Sapezal

Além daqueles usuários citados anteriormente os depoimentos explicitam
que o município de Sapezal recebe outros usuários indígenas referenciados para a
suas unidades de saúde conforme o depoimento a seguir:
Nós discutimos juntamente com Campo Novo, Brasnorte e
Tangará da Serra a questão da pactuação. Então nós inserimos
a pactuação dos indígenas junto com nossa pactuação integra-
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das que nós fizemos no ano passado e vamos efetivar ela agora. Foi inserida a pactuação de uma maneira geral, inserimos
os números para atender os indígenas nos outros municípios
uma vez que as aldeias Salto da Mulher, Vale do Rio Papagaio
que pertence a Sapezal buscam o atendimento no município de
Campo Novo do Pareeis; e outras quatro aldeias que pertence a
Tangará da Serra: Três Cachoeiras, Cabeceira do Buriti, Buriti
e Nova Esperança buscam atendimento em Sapezal. Então, por
isso, a pactuação entre os municípios (gestor).

Fluxo Real
Os dados das entrevistas não apontaram para a existência de um fluxo distinto dos enumerados como formalmente estabelecidos. Provavelmente pela dependência do transporte da aldeia para o Polo-Base e pela garantia de uma forma
de atenção estabelecida, que inclui deslocamento, acompanhamento por um profissional de saúde, hospedagem e alimentação.
Comparação entre os Fluxos
No quadro abaixo encontra-se a comparação entre os fluxos planejado e
formal, salientando-se a não identificação de um fluxo pelos usuários indígenas
(fluxo real) (Quadro 6).
Fluxos

Origem

Primeira Referência

Segunda e Terceira
Referências

Fluxo Planejado

Posto de Saúde nas

Polo-Base

aldeias

Sapezal

CASAI Cuiabá
Sistema Local de saúde

Posto de Saúde nas

Centro de
Especialidades

Fluxo Formal

aldeias

Médicas (Sapezal]

de Cuiabá
Rede SUS Pactuada
(Tangará da Serra,
Barra do Bugres e
Cuiabá)

Quadro 6: Comparação entre os fluxos no Polo-Base Sapezal

O fluxo planejado não esclarece que no território indígena Nambikwara
vivem índios Terena, nem o atendimento dos Paresi da T.I. Utiariti . Além disso,
estabelece um fluxo planejado cuja origem se dá nos Postos de Saúde das aldeias
Nambikwara, passando pelo Polo-Base Sapezal e deste os usuários são encaminhados para o Sistema Local de Saúde de Cuiabá.
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Satisfação dos Atores Quanto às Ações de Saúde
Ainda que o acesso aos serviços de saúde esteja consolidado por meio do
fluxo formalmente indicado pelos profissionais, os depoimentos denunciam a ausência da FUNASA na execução dos serviços de saúde em terra indígena Nambikwara. Convém destacar que, embora a terra seja homologada para os Nambikwara, nela residem índios da etnia Pareci e Terena.
O depoimento a seguir evidencia isto e acrescenta a concepção que a FUNASA tem dos valores transferidos fundo-a-fundo para o município a fim de contemplar as ações de saúde específicas aos povos indígenas. Este órgão entende que
o recurso oriundo do IAB-PI deve responder pelo :financiamento das ações em terra indígena eximindo-se da responsabilidade de :financiar com recursos próprios
aquelas ações. Esta situação reforça uma relação estabelecida há alguns anos onde
o município executa as ações de saúde naquela terra indígena, caracterizando o
processo de "municipalização da saúde indígena", o que contraria as diretrizes da
Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas (BRASIL, 2002).
Eu vejo um grande distanciamento da própria FUNASA como
gestor. A contratação dos profissionais é l 00% da prefeitura.
A gente acredita que a relação de trabalho de atendimento da
nossa população fica mais diretamente ligada aos profissionais
de saúde e ao município. O grande distanciamento da FUNASA na participação do trabalho é levado a ela todo o momento. Eles alegam que o funcionário da FUNASA é a gente que
representa e isto não é verdade. Nós somos trabalhadores da
saúde contratados pela prefeitura (profissional de saúde).
A FUNASA precisa dar uma atenção maior para a saúde dos
indígenas, porque hoje o município acaba assumindo quase
toda responsabilidade (gestor).

Além disso, há outro fator que evidencia a insatisfação dos usuários indígenas:
[... ] o médico não atende dentro de área, ele atende dentro do
município. Os horários de atendimento médico são das 9h as
11 h e das 15h .. .. Então, se de repente eu trago um paciente que
é para um atendimento clínico e o médico não estiver neste
horário disponível, o outro médico não aceita atender o índio,
mesmo sabendo que é do SUS. Um direito. Então, muitas vezes tem essa dificuldade, este horário estipulado pelo médico.
Não adianta eu chegar as 6h, se não estiver no horário dele,
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ele não atende e os outros demais médicos se recusam estar
atendendo; a não ser que são casos de especialidade como
ortopedista, pediatra ou ginecologista. Esse pessoal sempre
tentou atender com a especialidade deles. Laboratório é só até
as 9h, se você chegou depois disso, você não consegue; mas
como temos amizade com os profissionais a gente consegue
passar o índio para colher um exame ou receber um exame.
Está faltando uma organização política entre as instituições
para poder definir de fato o atendimento da população. Até
porque eu acho que se colocar um médico aqui na cidade para
atender a população indígena foge da própria política; então a
gente vê que a coisa está sendo distorcida (usuário indígena).
Ao meu ver, a FUNASA tem um médico, mas eu acho que
esse atendimento é pouco. Eu acredito que teria que ter mais
tempo para eles dar mais atenção, vir mais vezes na semana
ou até mesmo estar indo na aldeia pra eles não terem que vir
para a cidade (profissional de saúde).

Uma situação que contrária o conceito do Distrito Sanitário como um modelo de organização de serviços orientado para um espaço etno-cultural dinâmico
e bem delimitado e a divisão dos Nambikwara numa comunidade Nambikwara do
cerrado e a comunidade indígena do vale.
No município de Comodoro, localizado a oeste do Estado de Mato Grosso,
estão localizadas as aldeias de parte dos índios Nambikwara cuja responsabilidade
sanitária é do Distrito Sanitário Especial Indígena Vilhena. Neste capítulo serão
apresentados alguns pontos evidenciados durante a coleta de dados. As evidências
encontradas apontam para outro estudo com abordagem mais aprofundada tendo
em vista as restrições éticas e metodológicas inerentes ao projeto de pesquisa
apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Julio Müller da Universidade Federal de Mato Grosso que restringe a análise e avaliação
aos Polos-Base do Distrito Sanitário Especial de Cuiabá.
A realidade sanitária dessas aldeias Nambikwara não difere da realidade
descrita pelos demais usuários indígenas ao longo de todo este estudo, ou seja,
precária condição de saneamento, bem como reduzidas e mal equipadas unidades
básicas de saúde. Aqui há elevada mortalidade infantil por agravos gastrintestinais
e restrito acesso às ações e serviços de saúde, especialmente medicamentos. Outra situação vivenciada é a falta de viatura que deveria garantir o transporte dos
usuários até a primeira referência de atenção à saúde. Estes achados demonstram
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a falta de acesso aos bens e serviços locais devido a inacessibilidade geográfica e
funcional.
A busca pelo cuidado ocorre a partir da solicitação de atenção à saúde do
agente indígena de saúde à enfermeira no ponto de apoio localizado no município
de Comodoro. A partir daí, e nas situações em que a única viatura está disponível,
o usuário é encaminhado para a Unidade Saúde da Família municipal onde terá
atendimento em clínica geral, pediatria ou obstetrícia. Se não houver resolutividade este usuário pode ser encaminhado para Vilhena aos cuidados da CASAI lá
localizada ou seguir a regulação local conforme pactuação local.
Os índios Nambikwara declaram querer ficar sob a responsabilidade do
Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá, porém a Coordenação Regional da
FUNASA cuja sede está em Vilhena, Estado de Rondónia, se mostra resistente a
esta idéia.
O município de Comodoro conta com capacidade instalada reduzida para
especialidades referenciando seus usuários principalmente para Pontes e Lacerda,
Cáceres e Cuiabá. Os atendimentos garantidos aos índios pelo município não são
decorrentes de pactuações entre a FUNASA e o gestor municipal; semelhante
às outras realidades já estudadas. Os relatos apontam que além dos agravos gastrintestinais a desidratação infantil, as pneumopatias e os traumas oriundos dos
acidentes automobilísticos também incrementam o perfil epidemiológico desta
população indígena.
As especialidades garantidas pelo consórcio da região são urologia/nefrologia, neurologia, ortopedia e dermatologia, dentre estas a neurologia e a ortopedia
são as mais solicitadas aos usuários indígenas. A cardiologia, embora seja uma
especialidade amplamente utilizada é garantida na rede local e os procedimentos
para fins diagnósticos são referenciados como os demais. A demora no atendimento gera insatisfação dos usuários e o não comparecimento dos usuários indígenas
às consultas agendadas é situação recorrente.
O princípio da participação social é o mais contemplado dentre os demais
princípios do SUS, pois os índios Nambikwara do Cerrado têm um conselho local
atuante além de participar, também, do conselho municipal de saúde. O relato a
seguir demonstra isto.
Eu represento a Associação Indígena do Cerrado e represento
no Conselho Municipal de Saúde dentro do nosso município.
E além do Conselho Municipal de Saúde existe um conselho
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Local de Saúde que é diretamente da comunidade indígena,
para ser discutido dentro do Conselho Distrital de Saúde, dentro da FUNASA aonde aprova o recurso pela saúde indígena.
Então cada aldeia existe um representante que é o conselheiro
local de saúde, vou te dar um exemplo, tem uma aldeia que
não tem poço artesiano. Então esse Conselho Local de Saúde,
que está representado ali dentro, faz um documento pedindo,
com assinatura daquela comunidade e apresenta naquela reunião maior do Conselho Local de Saúde. Daí é aprovado pelo
conselheiro, pela autoridade da FUNASA. Existe o Presidente do Conselho Local, então lá é aprovado o objeto, no caso
o poço artesiano. Desse Conselho Local depois é apresentado
no Conselho Distrital, que é a aprovação final desse problema
(liderança indígena).
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POLO-BASE CHIQUITANO

Fluxo Planejado para o Polo-Base
Conforme o Plano Distrital, a referência dos Chiquitano inicia em cada uma
das três aldeias, com presença de agente indígena de saúde (AIS), seguindo-se à
rede municipal de Porto Esperidião, via Equipes de Saúde da Família, e, se necessário, à Casai Cuiabá. E desta à rede municipal de saúde de Cuiabá (figura 11 ).

FLUXO PLANEJADO - PDSI
Aldeia
Fazendinha

,~,.J\,

Polo BH• Chlqultano

Figura 11: Fluxo planejado para atenção à saúde no Polo-Base Chiquitano

Fonte: adaptado do PDSI 2008 - 201 O (FUNASA, 2007a).

Veja bem, como eu já havia dito, não há uma diferenciação
do atendimento do indígena e não indígena, então da parte
do PSF Linha de Fronteira, ele não tem nenhuma diferenciação assim de trabalho especifico pra aldeia indígena. Talvez a
equipe de saúde das aldeias faça esse trabalho, mas nós aqui
do PSF não fazemos nenhum tipo de trabalho exclusivo direcionado ao indígena. Quando faço uma palestra na escola,
todos participam por igual, quando faço um atendimento do
pré-natal, por exemplo, é a mesma forma. Quando faz uma
reunião na comunidade que eles estão ali, participam normalmente, então não é um trabalho especifico direcionado só ao
índio (profissional de saúde).
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Fluxo Formal
A EMSI 5 se desloca da aldeia "Central", para atendimentos nas aldeias
Vila. Nova, Fazendinha e Acorizal, e quando necessário faz encaminhamentos
para a rede local de Porto Esperidião. A Aldeia denominada "Central" está localizada na TI Portal do Encantado e possui infra-estrutura de posto de saúde e
escola, onde algumas famílias estão enucleadas.
Os profissionais de saúde referem que o fluxo por eles indicado, quando
não são de resolução no próprio município, que possui uma unidade de saúde com
atendimento 24h, passa pela central de regulação ou pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS Oeste Matogrossense (CISOMT), para internação em urgência
e emergência e atenção nas seguintes especialidades: traumato-ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, neurologia e cardiologia. A Central de regulação
indica o local de realização do serviço solicitado, geralmente nos municípios de
Cáceres e São José dos Quatro Marcos, ou encaminha para Cuiabá, com o apoio
da CASAI Cuiabá no acompanhamento do usuário (Figura 12).
Eu acho que os problemas de saúde são os exames de alta
complexidade que demoram muito, como uma tomografia,
uma ressonância... E as pessoas as vezes necessitam meio
urgente e vem pouco pro município e isso é o que causa um
pouco de transtorno né ... Ultrassom que demora um pouco
mais. Eu acho que seria um dos problemas da saúde hoje,
porque até encaminhamentos pra especialista a gente até conseguiu bastante no ano passado (profissional de saúde).
Olha, é agendado, que nem aqui, chega. A gente tem as enfermeiras, passa pelo médico e quando é de maior complexidade, tem que fazer exames, a gente já agenda. Se vê a necessidade que não dá, o médico avaliou, viu que não é um exame
que pode esperar por um agendamento, ele já encaminha, a
ambulância já pega e já leva direto pra Cáceres, até se for
preciso ser transferido pra Cuiabá, já transfere de Cáceres pra
lá ... Quatro Marcos que é o primeiro nosso de apoio. Depois
se chega em Quatro Marcos, não tem o suporte, tem a necessidade de alguma aparelhagem, alguma coisa, encaminha pra
Cáceres e de lá vai indo, né ... (gestor).

Com pouca frequência, existe um encaminhamento direto da aldeia, pelo
enfermeiro que compõe a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) à
CASAI Cuiabá. Possivelmente memória de antigo fluxo existente quando o profissional médico compunha a EMSI.
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Olha, existem alguns que eu ouço dizer que vão à Cuiabá. Por opção. Opção própria, talvez eles tenham apoio lá, talvez eles recebem essa informação, essa
instrução (profissional de saúde).
FLUXO FORMAL- CHIQUITANO

t

Aldeia Acorizal

t ..

Aldeia

fa,eodioha

,JI,

TI Portal do
Encantado

/

Porto Esp«ldião
Central Regulação Regional

CASAI CLiabá

Cáceres

CISOMT

Jl

Rede local Cuiabá

Figura 12: Fluxo formal na atenção à saúde dos Chiquitano

Uma situação emergente envolve o encaminhamento pelos agentes indígenas de saúde dos usuários para a Unidade de Saúde que fica entre as aldeias
Acorizal e Fazendinha, em um aglomerado de moradias e alguns serviços, denominado "Central".

Fluxo Real
Os usuários indígenas, além do fluxo formal, recorrem diretamente à unidade de saúde localizada na "Central".
No caso específico da Vila Nova os usuários também empregam o posto de
saúde da Vila Picada, por ser mais próximo que o da "Central". Vale lembrar que a
aldeia Vila Nova fica fora da Terra Indígena dos Chiquitano - Portal do Encantado.
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Foi observado no trabalho de campo que, muitas vezes, os moradores das
aldeias Fazendinha e Acorizal buscavam atendimento no Destacamento Militar
Fortuna, quando a EMSI não se encontrava na área. O atendimento é realizado por
um atendente de enfermagem, sem treinamento formal.
Os moradores da Bolívia também procuram este tipo de atendimento no
Destacamento Fortuna, assim como no município de Porto Esperidião e Cáceres,
acarretando dificuldade de encaminhamentos na rede SUS devido à documentação de identidade estrangeira.
Também no trabalho de campo foi observado que os usuários indígenas
da aldeia Acorizal referem não optar pelo atendimento prestado na unidade de
~aúde localizada na "Central". Desta forma, a EMSI é que precisa se deslocar até
a aldeia. A exceção se dá nos casos de urgência e emergência, quando toma-se
necessário o encaminhamento, dado pela EMSI (Figura 13).

FLUXO REAL - CHIQUITANO

l

Bolívia

Aldeia
VIia Nova

A~

Destoe MIiitar

Furtuna

•

Cáceres

TI Portal do Encantado

43 Km

VIia Picada

'

,oom

Aldeia

Aldeia

Acorizal

Porto Esperldlio

Consórcio lntennunlclpal - CISOMT

Figura 13: Fluxo real dos Chiquitano

Central de Regulação Regional

C,M' ~ Jl

Rede local Culabi
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Comparação Entre os Fluxos
No quadro abaixo encontra-se a comparação entre os fluxos planejado, formal e o empregado pelos usuários indígenas (fluxo real).
Fluxos
Fluxo Planejado

Fluxo Formal

Origem

Primeira Referência

Posto de
Saúde nas
aldeias

Pólo-Base
Chiquitano, em Porto Espiridião

Posto de
Saúde nas
aldeias

Sistema local de saúde de
Porto Esperidião

Segunda e Terceira
Referência
CASAI Cuiabá
Sistema Local de Saúde
de Cuiabá
Consórcio
Intermunicipal de Saúde
e Sistemas Locais de
Saúde de Cáceres e S.J.
Quatro Marcos

Unidade de Saúde na "Central";
Fluxo Real

Aldeias

US Vila Picada; Porto
Espiridião; Destacamento
Militar e Bolívia [benzeçãol

Rede SUS Cuiabá

Quadro 7: Comparação entre os fluxos no Polo-Base Chiquitano

Além das aldeias reconhecidas no PDSI existem outros grupamentos populacionais dispersos pela região, que se consideram integrantes da etnia Chiquitano e que se remetem diretamente à unidade de saúde "Central".

Satisfação dos Atores Quanto às Ações de Saúde
Ao ser abordada a satisfação dos usuários indígenas quanto ás ações de
saúde prestadas, dois problemas foram majoritariamente referidos: as dificuldades de transporte e deslocamento entre as instâncias do sistema de saúde e a
ausência de profissional médico permanente nas aldeias, ou ao menos na unidade de saúde "Central", e (rotatividade dos profissionais de saúde). Situação
momentaneamente enfrentada com relação ao profissional de enfermagem contratado para compor a EMSI.
... problema lá é só com a enfermeira que ela num tá mais querendo trabalhá lá, e quando ela vem prá cá ela num volta, já tá
com quase dois meses que ela num vai prá lá prá trabalhá. Ai
ela fica aqui ganhano, e ela num vai trabalhá, que como vocês antigamente trabalhava lá ... o dentista, quando num tinha
carro, pegava ônibus, ia lá, ficava na aldeia, trabalhava, vinha
embora ... E ela não ela num faz isso, num tem carro na Funasa
e ela num se preocupa em í... (liderança indígena).
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Ah os trabalhadores. Eles tratam muito bem né, ah o AIS, eles
trabalham bem, o enfermeiro quando chega também trabalha
bem, só o problema é que num foi ... esse daí que tá o probema, e aí também tem o problema da Nossa Senhora Aparecida
que precisa arrumá remédio prá ficá lá no posto, prá atendê
eles também e rumá equipe prá í atendê eles na aldeia deles
também, que indo lá na aldeia deles fica melhor, eles pode í
fazê o serviço lá também né (liderança indígena) ...

Interessante observar que os usuários indígenas diferenciam o atendimento
prestado pela Funasa do ofertado no sistema de saúde local:
A Funasa também tá sendo boa porque só não tá tendo doutor, médico, mas assim de medicamento, essas coisas tá tudo
bem. Só tem alguns remédios assim que faltam né, porque
quando é um remédio assim que não vem no posto de saúde,
que o paciente tem que comprar, a Funasa compra pra gente,
então isso daí pra mim é bom, por causa que se precisa, a
gente não precisa tá tirando do bolso, eles compram, tem a
farmácia aqui do Porto que traz a receita aí depois a Funasa
paga. E no município não, a gente tem que comprar a gente
mesmo, né (agente indígena de saúde).

O que não inviabiliza que os usuários percebam falhas no processo de atenção à saúde, seja na composição da equipe de saúde, seja na manutenção dos
programas de saúde previstos para a área.
Na parte de dentista está indo bem, pra CASAI, pra fazer canal vai, agora, questão da outra de enfermagem que tá meio
difícil, por que até, agora mesmo é num tá tendo muito remédio no posto, se precisa de remédio. Tem Seu Zé Mendes
que faz curativo, esses negócio, tá faltando pomada, daí eu
num sei se é algum problema lá na no distrito lá, que falta
remédio ... eu num sei, que tá acontecendo. Também é final de
ano, de vez enquanto vamos ver se melhora aí o pessoal , o
ano passado fizeram preventivo, esse ano ainda não fizeram ,
aí as mulheres ..lembra que era enfermeira lá, agora tem que
fazer com técnica, mas por enquanto tem uma lá que atende
a gente, o enfermeiro, o dentista, até o pessoal se acostumar
com ele,tá, mas agora já quase todo mundo acostumado, já
vai fazer um ano que saíram ... lá (usuária indígena).
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Uma sugestão que emerge, para minorar uma parcela das dificuldades apontadas no sistema local de saúde é a estruturação de uma CASAI em Porto Esperidião.
Eu acharia assim a casa de apoio, por causa que eles estão lá
longe e tendo uma casa de apoio aqui dentro, no caso uma
CASAI, porque ali pode tá internado ali paciente que não
pode, igual tem uns idoso mesmo que tem que andar daqui lá
no hotel e tem as gestante, aqui não tem lugar pra ficar, não
tem lugar pra eles ficar, igual uma gestante de lá mesmo de
Acorizal, ela veio e ficou aqui, ela não tem como ficar lá no
hotel, ela tem que ficar numa casa (agente indígena de saúde).

O atendimento na UBSF em Vila Picada também traz questões relativas a adequação do atendimento, implicando no princípio de equidade preconizado no SUS.
remédio. Tem Seu Zé Mendes que faz curativo, esses negócio, tá
faltando pomada, daí eu num sei se é algum problema lá na no
distrito lá, que falta remédio ... eu num sei, que tá acontecendo.
Também é final de ano, de vez enquanto vamos ver se melhora aí
o pessoal , o ano passado fizeram preventivo, esse ano ainda não
fizeram, aí as mulheres ..lembra que era enfermeira lá, agora tem
que fazer com técnica, mas por enquanto tem uma lá que atende
a gente, o enfermeiro, o dentista, até o pessoal se acostumar com
ele,tá, mas agora já quase todo mundo acostumado, já vai fazer
um ano que saíram ... lá (usuária indígena).

Uma sugestão que emerge, para minorar uma parcela das dificuldades apontadas no sistema local de saúde é a estruturação de uma CASAI em Porto Esperidião.
Eu acharia assim a casa de apoio, por causa que eles estão lá
longe e tendo uma casa de apoio aqui dentro, no caso uma
CASAI, porque ali pode tá internado ali paciente que não
pode, igual tem uns idoso mesmo que tem que andar daqui lá
no hotel e tem as gestante, aqui não tem lugar pra ficar, não
tem lugar pra eles ficar, igual uma gestante de lá mesmo de
Acorizal, ela veio e ficou aqui, ela não tem como ficar lá no
hotel, ela tem que ficar numa casa (agente indígena de saúde).

O atendimento na UBSF em Vila Picada também traz questões relativas à adequação do atendimento, implicando no princípio de equidade preconizado no SUS.
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O POLO-BASE CUIABÁ

ETNIA BAKAIRI
Fluxo planejado dos Bakairi
O fluxo planejado para o Polo-Base Cuiabá para a etnia Bakairi envolve treze
aldeias, quais sejam: Santa Luzia, Nova Canaã e Santana - situadas na Terra Indígena Santana, no município de Nobres; e Alto Ramalho, Aturua, Cabeceira do Azul,
Kaiahoalo, Kuiakware, Paikum, Pakuera, Sawopa, Ximbua, Yahodu - situadas na
Terra Indígena Bakairi, na área geográfica dos municípios de Paranatinga e Planalto
da Serra. As aldeias localizadas na TI Santana têm como referência a CASAI Cuiabá e as localizadas na TI Bakairi, a CASAI Rondonópolis e quando necessário, a
CASAI Cuiabá (FUNASA, 2007a)
A EMSI 2 e 3 são responsáveis por desenvolver os programas de Saúde da
Criança, Saúde da Mulher, Imunização, Controle de Endernias, Controle de Doenças Transmitidas por Vetores, Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hepatite, Assistência Farmacêutica, Saúde Bucal, Vigilância Alimentar e Nutricional, Saúde
Mental, Hipertensão e Diabetes, conta com um total de 2 médicos, 2 enfermeiros,
2 odontólogos, 1O técnicos ou auxiliares de enfermagem, 4 agentes indígenas de
saúde e 4 agentes indígenas de saneamento. (Quadro 4)
Na Aldeia Santana está localizado um posto de saúde para onde se deslocam
os indígenas das aldeias Santa Luzia e Nova Canaã, com uma equipe composta por
um enfermeiro (cinco dias ao mês), um técnico de enfermagem (3 semanas/mês),
dois agentes indígenas de saúde e um odontólogo (3 semanas/mês). Estas três aldeias compõem um reduzido contingente populacional: 17 indígenas na aldeia Nova
Canaã, 5 na Santa Luzia e 149 na Santana, totalizando 171 indígenas.
Das aldeias Alto Ramalho (15 indígenas), Aturua (120 indígenas), Cabeceira
do Azul (15 indígenas), Kaiahoalo (50 indígenas), Kuiakware (23 indígenas) Paikum
(51 indígenas), Pakuera (305 indígenas), Sawopa (25 indígenas), Ximbua (18 indígenas) e Yahodu (12 indígenas) - situadas na área geográfica dos municípios de Paranatinga e de Planalto da Serra -aldeia Sawopa, apenas as aldeias Aturua e Pakuera
possuem postos de saúde. Os indígenas se deslocam da aldeia Aturua, que possui um
posto de saúde, e das demais oito aldeias, para a unidade de saúde da aldeia Pakuera.
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No PDSI 2008-2010, a referência para os Bakairi, de ambas Terras Indígenas, são o Polo Base Cuiabá, ainda citado como virtual, e encaminhamentos de
média e alta complexidade para as CASAis de Rondonópolis e Cuiabá, ambas
referenciando para o sistema de saúde de Cuiabá (Figura14). Entretanto, é importante ressaltar que a CASAI Rondonópolis é referência do PB Rondonópolis.
VARGAS et al. (2010) não encontraram referência para o Bakairi no PB Rondonópolis, apenas para os Bororo.
FLUXO PLANEJADO - PDSI
Munlcfplo de

Munlciplo de

Nobres

Paranatlnga

TI Santana
3 aldeias

'

CASAI Culabá
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~-Pólo Base Cuiabá
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Legenda
. . T.i. Santana
. . T.i. Bakairi

, / CASAI Rondonópolls

JI.

Sistema Local de Saúde Culabá
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Figura 14 : Fluxo planejado para atenção à saúde dos Bakairi das Terras Indígenas Santana e Bakairi no Polo-Base Cuiabá
Fonte: adaptado do PDSI 2008 - 2010 (FUNASA, 2007a).

Fluxo Formal dos Bakairi
Os fluxos formais diferem entre as aldeias Santa Luzia, Nova Canaã e Santana (TI Santana) e as demais aldeias (TI Bakairi), que incluem referenciamento
aos municípios de Nobres e Paranatinga, respectivamente serão apresentados separadamente abaixo.
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Fluxo Formal da Terra Indígena Santana
O fluxo formalmente indicado pelos profissionais de saúde aos usuários
indígenas das Aldeias Santa Luzia (5 indígenas), Nova Canaã (17 indígenas) e
Santana (103 indígenas), cujas terras estão localizadas nos limites geográficos
do município de Nobres, tem início com o deslocamento dos indígenas da aldeia
Santa Luzia para Nova Canaã, que possui um agente indígena de saúde (branco) e
uma unidade de saúde improvisada, para atendimento médico eventual.
Os usuários de Santa Luzia (que usualmente passam por Nova Canaã) e
Nova Canaã são referenciados à aldeia Santana, desta ao Centro de Saúde_Central,
no município de Nobres, por via terrestre são 4 a 6h de deslocamento, dependendo
da estação de chuvas ou estado da rodovia. Não há atendimento referido de indígenas nas unidades do Programa Saúde da Família do município de Nobres. Em
Nobres, via central de marcação de consultas, os usuários indígenas podem serreferidos a especialistas, no próprio município de Nobres ou, desde fevereiro/2010,
ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Norte - MT. Sediado em Diamantino, este agenda consultas, seguindo cotas específicas, em nove especialidades e
procedimentos de média e alta complexidade (Figura 15).
Dependendo da complexidade das ações demandadas, ocorre encaminhamento para o Hospital Laura de Vicunã ou à CASAI Cuiabá, que se referencia ao
sistema local de saúde de Cuiabá. Salvo urgências e emergências, o atendimento
ocorre sob agendamento prévio, com deslocamento terrestre via transporte cedido
pela FUNAI, geralmente empregado, ou pela Secretaria Municipal de Saúde, em
casos excepcionais (como quando o transporte está inoperante).
Rapaz, a maior necessidade que a gente tem é a viatura, né, devido a distância ... além de longe a estrada também é ruim, devido o
tempo da chuva, que agora começou a chover, a estrada vai ficar
pior. Então a gente gasta de lá aqui mais ou menos quatro horas
a quatro horas e meia, dependendo da estrada né. Mais ai o que
necessita mesmo pra gente é a viatura né. Hoje mesmo a gente
veio e a viatura já vai para Cuiabá, amanhã vai para a oficina pra
voltar depois de amanhã... (profissional de saúde).
... atendimento ambulatorial de indígenas no Centro de Saúde
Central ... quase todos os dias. Só daqui de Nobres ... Programa
de prevenção para a saúde indígena, olha, eu não tenho acesso a
essa informação. Eu nunca fui até lá, nós nunca fomos. Aqui não
tem nenhum programa específico para índios ... Para índio não ...
O índio chega aqui ele é atendido normalmente... é assim que é
(profissional de saúde, 1).
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Eles vêm, quase todas as semanas. Hoje mesmo parece que
veio um cedo ai. É dificil a semana que eles não vêm. Consulta
né. Consulta de gestante e tem alguns que toma medicamento
controlado né, hipertensão também ... porque a técnica deles
vem sempre junto, então na hora de consultar ela entra junto,
então nós não tem aquele ... nosso é só ... entendeu. Só que é
assim, eles são acompanhados pela técnica que trabalha lá ...
Ela chega e já fala que é o pessoal da aldeia ... é pouco os que
vem aqui e são sempre os mesmos (profissional de saúde).

Caso exista necessidade de procedimentos especializados não existentes no
município, o usuário indígena é encaminhado para a CASAI de Cuiabá .
... eles sempre vêm com o enfermeiro ou técnico e agente vai
sentar e entrar num acordo e vê onde fica melhor para resolver o problema ... geralmente são encaminhados pra Cuiabá,
para a CASAI da FUNAI, eles geralmente são encaminhados
para lá quando tem problema. De verdade, eles não me dão
trabalho nenhum, porque eles já vêm de lá sabendo aonde que
vai e como que vai né (gestor).
Daqui vai com encaminhamento médico para Cuiabá, quando
atende aqui no posto ... O médico que encaminha pra lá né.
Isso um bilhete, pra CASAI. Não é encaminhamento formal
(profissional de saúde).

Ainda que a área geográfica que abrange estas três aldeias seja Nobres,
poderia ocorrer deslocamento para Diamantino. No entanto, entrevistas realizadas
neste município não evidenciaram esta possibilidade (Figura 18).
Não atendemos a população indígena. Não existem aldeias na
área de abrangência do Município. No meu período aqui não
veio nenhuma vez ... podem ter vindo antes ou pode vir a acontecer, mas no meu período na Secretaria não foi prestado assistência a nenhum índio. Não existe acordo formal ou informal com a
FUNASA e o município não recebe incentivo da atenção básica
aos povos indígenas, muito menos possui planejamento de recursos destinados ao atendimento a usuários indígenas (gestor).

Entretanto, esta realidade deve mudar com a inserção de Nobres junto ao
Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Norte, que encaminhará os usuário
indígenas a outros municípios, que não exclusivamente a CASAI Cuiabá como
novo patamar de encaminhamento para procedimentos mais complexos.
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Atendimento básico fica a caráter da prefeitura, da secretaria municipal de saúde ... aqui fica os atendimentos de média
e alta complexidade: otorrino, traumato-ortopedia, gastro,
cardiologia, oftalmologia, neurologia, alguns exames como ,
ultrassonografia, eletrocardiograma, vídeoscopia, cirurgia em
geral, ... , que são feitas por hospital. Por ser de dificil acesso
a Cuiabá ... (gestor).
Nobres começou este ano, atendimentos mesmo começaram
agora em fevereiro ... município tem de mandar uma lista,
com dois dias de antecedência, para a gente ir agendando junto com o médico. Eles vêm de manhã, consulta à tarde, tem
um tempo de espera, a van pega e vão embora ... serviço fora
daqui a gente pode estar buscando em Cuiabá ou Tangará da
Serra ... outros tipos de laboratórios, de clínicas, a gente pode
estar favorecendo também (profissional de saúde).

FLUXO FORMAL BAKAIRI -TI SANTANA

,-.,1,,
- • 1 .1 _

l
CASAI Cuiabá

CIS CentroNorte
Diamantino

.....

•

Sistema Local de Saúde Cuiabá

Figura 15: Fluxo Formal na atenção à saúde dos Bakairi da TI Santana

sus

86

Análise dos Fluxos nos Polos-Base

Fluxo Formal da TI Bakairi
A Terra Indígena Bakairi possui cerca 650 habitantes (FUNASA, 2007a).
O fluxo formalmente indicado pelos profissionais de saúde aos usuários indígenas
das onze aldeias cujas terras estão localizadas nos limites geográficos dos municípios de Paranatinga e Planalto da Serra, tem início com as ações realizadas em
aldeia pelos profissionais sediados nas mesmas.
Nas aldeias Aturua, Paikum, Kaiahoalo e Sawopa existem agentes indígenas de saúde e técnicos de enfermagem indígenas. As aldeias Alto Ramalho, Cabeceira do Azul, Kuiakware, Ximbua e Yahodu possuem apenas agente indígena
de saúde. Em todas existe urna unidade improvisada de saúde, para atendimento
médico eventual.
Aturua (que possui unidade de saúde) e as demais onze aldeias se referenciam à aldeia Pakuera, que encaminha os usuários ao município de Paranatinga.
Salvo urgências, o atendimento ocorre sob agendamento prévio, com deslocamento terrestre via transporte cedido pela FUNAI, geralmente empregado, ou pela
Secretaria Municipal de Saúde, em casos excepcionais (como quando o transporte
está inoperante).
Já vim duas vezes ... vim num carro Toyota da equipe de saúde. Só tem um carro, e pacientes lá são vários ... às vezes fica
arriado. Da aldeia até Paratininga são 95 km, em média 3
horas de viagem, no tempo da chuva demora 4, 5 ou 6 h de
viagem ... (usuário indígena).
Dificuldade nós sempre temos ... na estrada e dos nosso carros que são muito velhos, tudo quebrados, sem conserto, sem
nada ... são 107km da aldeia a Paratininga, ... 3 a 4h quando ta
chovendo. Fui atendido na fila, aí, o médico me atendeu e fez
um encaminhamento pra Cuiabá ...
Caso as necessidades em saúde não possam ser atendidas em Paranatinga,
os usuários indígenas são encaminhados para a CASAI Rondonópolis, em novo
deslocamento terrestre, que se soma ao primeiro.
Atendimento aqui é muito precário. Aqui não tem médico especialidade nenhuma, aí tem que fazer encaminhamento para
a casa de Rondonópolis. Muitos Bakairi vão sofrer com isso.
vão morre na estrada. Aqui não tem o que mexe com osso.
que mexe com os olhos, com os ouvidos ... eles têm que encaminhar pra Rondonópolis. Não sei como é que vai ficar daqui
pra frente ... (usuário indígena).
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Em Rondonópolis, não existindo capacidade tecnológica para resolução do
problema de saúde, ou sendo esta necessidade identificada ainda em Paranatinga, a
CASAI Cuiabá será acionada e, por meio dela, o sistema local de saúde de Cuiabá
(Figura 16).
Uma nova situação se consolidou em 201 O: o referenciamento para as consultas especializadas e procedimentos de média e alta complexidade, que seria ao
Polo-Base Cuiabá, passou a ser mediado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde
Centro Norte para as aldeias situadas inicialmente no município de Paranatinga e,
mais recentemente, pelas aldeias de Nobres. O Consórcio, então, passa a referenciar
os usuários indígenas, a partir de Diamantino, sede da Regional de Saúde, para Rondonópolis ou mesmo Tangará da Serra, prévia ao encaminhamento a Cuiabá. Deste
modo se instituiu um novo nível no processo de regionalização da saúde.
FLUXO FORMAL DOS BAKAIRI - TI BAKAIRI

TI BAKAIRI

Aturua

/
CASAI Cliabá

....

, .,
Paranatlnga

CASAI
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.....

SUS Rondonópolls

SUS Cliabá

Figura 16: Fluxo formal na atenção à saúde dos Bakairi da TI Bakairi

Fluxo Real dos Bakairi
Os indígenas da TI Santana (aldeias Santa Luzia, Nova Canaã e Santana),
além do fluxo formal , definem uma estratégia específica para casos de urgência e
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emergência auto-identificadas que envolve deslocamento direto da aldeia Santana
à CASAI Cuiabá (Figura 17).
No caso dos indígenas da TI Bakairi (demais aldeias), se deslocam para a
CASAI Rondonópolis (Figura 20).
Em ambos os casos, uma vez na CASAI são encaminhados por profissionais de saúde para os serviços local de saúde, em Rondonópolis ou Cuiabá.
FLUXO REAL - BAKAIRI
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Figura 17: Fluxo real dos Bakairi da TI Santana e TI Bakairi

Comparação entre os Fluxos
No Quadro 8 se comparam os fluxos existentes para a etnia Bakairi - aldeias Santa Luzia, Nova Canaã e Santana. Observa-se uma distinção quanto ao
encaminhamento entre as aldeias, com fluxo planejado envolvendo o deslocamento dos usuários das aldeias Santa Luzia e Canaã para Santana, que termina por
criar um passo intermediário, da aldeia Santa Luzia para Nova Canaã (que possui
agente indígena de saúde) e, dessa, para Santana.
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Fluxos

Origem

Primeira Referência

Aldeias Santa Luzia
Fluxo Planejado

e Nova Canaã para
Santana
Demais aldeias
para Pakuera
Aldeia Santa Luzia
para Nova Canaã

Fluxo Formal

PB Cuiabá

e, dessa, para
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Segunda e Terceira Referências
CASAI Cuiabá
Sistema Local de saúde de Cuiabá

PB Cuiabá

CASAI Rondonópolis

Nobres

CASAI Cuiabá
Sistema Local de saúde de Cuiabá

Paranatinga

CASAI Rondonópolis e Cuiabá

CASAI Cuiabá

Sistema Local de saúde de Cuiabá

Santana
Demais aldeias
para Pakuera
Aldeia Santana

Fluxo Real
Demais aldeias
Bakairi

CASAI Rondonópolis

Sistema Local de Saúde de
Rondonópolis

Quadro 8: Comparação entre os fluxos das aldeias da TI Santana e da TI Bakairi.

Satisfação dos Atores Quanto às Ações de Saúde
Acrescido aos problemas advindos do deslocamento por via terrestre em
estradas em más condições, agravadas no período de chuvas, e às condições do
transporte e sua disponibilidade, o agendamento prévio também é alvo de criticas
pelos usuários indígenas:
Se sair seis horas chega aqui dez, onze horas. Olha a estrada
não é muito boa não. Principalmente na época de chuva, tá
começando a chover, ai vem o atoleiro. Olha aí é uma dificuldade para nós porque quando o carro, esse aí, que tem
quebrado o galho pra nós, quando tá na oficina arrumando,
fica quase mês, fica quase três, quatro semanas. E tem que
telefonar para dizer, não sei como é que a gente fala né, pra
eles mandar carro para buscar o doente (usuário indígena) .
.. . Olha dependendo da situação tem vez que resolve rápido,
mais tem vez que demora né. Porque a situação que prejudica
a gente é essa demoração, até mesmo tem muitos pacientes
que foi marcado e até agora não foi agendado né, aí só demora mesmo pra esperar (profissional de saúde).

A capacidade de resolução do sistema municipal de saúde em Nobres também é contestada:
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Tem que esperar, como nós viemos hoje né, mas não vai dar para nós voltar
hoje porque nós vamos dormir. Mas vai atender à tarde ... Está agendado. Às vezes
falta médico também, demora para atender. Aí fala que o médico não vem hoje
porque ai o pessoal volta. Porque o que adianta se a gente já veio de longe, chega
aqui não tem médico, talvez ele não veio hoje né, e amanhã a gente tem que esperar, porque vai na aldeia e volta gasta muito né (usuário indígena).
Às vezes aqui faz mais às vezes eles fala que aparelho ta quebrado. Aí o pessoal volta sem fazer. Aí agenda no outro dia
pra ver. Olha! Ás vezes eles conversa com a enfermeira né,
mais eles dão um papel pra voltar outro dia ... na hora que
precisa de um exame bem complicado eles mandam pra Cuiabá, por que aqui não tem condições né. Na casa do Índio ...
(usuário indígena)

Esta demora no atendimento acrescido ao tempo de deslocamento leva á
criação de uma proposta de direcionamento do atendimento, com exclusividade
aos usuários indígenas:
... a gente procura por parte da saúde, não é? Mas o atendimento ... poderia ser feito ... separado. Não tem como a gente
esperar, a gente vem de longe, da aldeia pra cidade ... pra ficar
amontoado no meio de não índio, não é? (usuário indígena).

Como complemento, a estruturação de uma CASAI para receber os usuários indígenas nos municípios-sede de suas aldeias .
... problema de transporte, veio apenas uma passagem, tive
que pagar a minha passagem para acompanhar ele ... encaminharam pra Rondonópolis. Poderia ter aqui no município uma
CASAI de índio, um lugar pra gente ficar, não ficar na rua...
(usuário indígena).

Ainda que a CASAI Cuiabá também seja alvo de críticas:
Olha lá também é um lugar também que não; por que eu acho
que onde a gente recebe um tratamento, acho que o lugar tem
que ser arejado, bem limpinho, a casa também né, as enfermeiras também têm que tratar bem os doentes ... Porque lá, eu não
tenho ido lá né, mas dizem as pessoas que vai lá ... que tem pessoas bom e tem pessoas ruinzinho né. Que eu acho que quem
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trabalha na Casa do Índio, pra tratar eu acho que tem que ser
boa pessoa e que gosta de índio (usuário indígena).

Neste contexto, duas situações afloram. A primeira, a identificação do principal problema referido pelos usuários indígenas: a falta do profissional médico
nas aldeias.
Na minha opinião o que mais necessitaria para ajudar a gente
era de um médico lá na aldeia né. Pelo menos uma vez seria
bom né. A UNISELVA ... quando atendia, atendia com médico
né. Passava dois, três dias, mas ai era suficiente né. Agora
com a Associação Halitinã não contrataram médico. Aí piorou. Por isso que a gente vem pra cá de carro pra consultar,
depois vem fazer exame. Mas com o médico na área evitaria
até a gente vir aqui na cidade né (agente indígena de saúde).
São agentes ... mas tá indo uma vez por mês o enfermeiro padrão. Fica uns três, quatro ou cinco dias. Então o atendimento
não tá bom de saúde na aldeia (usuário indígena).

E a segunda, a precariedade dos equipamentos de saúde, em especial a
questão envolvendo o fornecimento de medicamentos, muitas vezes demandando
desembolso financeiro por parte do usuário indígena .
... sofri muito aqui pra ser atendido. Tive que enfrentar a fila no
posto muito tempo pra ser atendido. Daí fui atendido e fui pra
casa, só que os medicamentos não foram bom pra mim, daí fui
pra Rondonópolis. Em Paratininga eu comprei os medicamentos, em Rondonópolis eu ganhei ... (usuário indígena).
Muitas vezes o postinho de saúde não tem como dar pra nós
e a gente tem de desembolsar para ter tal a receita feita pelo
médico, pelo enfermeiro ... não tendo condições de comprar,
muitas vezes a gente volta sem o remédio (usuário indígena).

Situação que se estende, eventualmente, para o transporte e hospedagem
no município.
Muitas vezes, se o carro não estiver na área, eu posso pegar um outro carro mas eu tenho que pagar pra chegar aqui ...
Uma vez eu gastei, paguei frete, combustível pra trazer mina
esposa ... pedi a reposição e não teve cura. E pra voltar... Uma
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vez eu fiquei aqui no hotel, uma semana pra minha mãe, eu
tive que pagar. A pessoa responsável pelo pagamento do hotel
do DSEI Cuiabá tinha cancelado e eu tive que tirar do meu
bolso .. . (usuário indígena).

ETNIA UMUTINA
Fluxo Planejado dos Umutina
Segundo o PDSI (2008-2010), no fluxo planejado para os Umutina a referência é o Polo-Base Cuiabá e a CASAI Cuiabá (Figura 18). Entretanto, não há
estrutura fisica para esta referência na aldeia ou no município de Barra do Bugres,
onde está localizada a TI Umutina, as duas aldeias onde habitam são atendidas
pela EMSI 2 (Quadro 4).

FLUXO PLANEJADO - PDSI

Município de
Barra do Bugres

Pólo Base Cuiabá

-• • l -

l

CASAI C"óabá

Rede local Cuiabá

Figura 18: Fluxo planejado para atenção à saúde dos Umutina no Polo-Base Cuiabá
Fonte: adaptado do PDSI 2008 - 201 O (FUNASA, 2007a).
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Fluxo Formal dos Umutina
O fluxo formal para a etnia Umutina, dividida em duas aldeias - Umutina
(408 indígenas) e Balatiponé (16 indígenas) - envolve atendimento inicial realizado no posto de saúde localizado na primeira, seguido de referenciamento ao
sistema municipal de saúde de Barra de Bugres, por via terrestre ou fluvial (Figura
22). No sistema local de saúde de Barra do Bugres são ofertados atendimentos
em atenção primária, determinadas especialidades médicas e serviço hospitalar,
incluindo um pronto socorro.
Primeiro passa pelo postinho, pelo PSF, médico manda aqui,
sendo agendado ... as especialidades. As orientações que eu dou ...
cada especialidade, onde faz os exames, os remédios ... tempo de
espera ... em média um dia, dois dias ... não tem consulta acumulada, tudo que vem é atendido ... (profissional de saúde).
[Hospital]. .. encaminhamento para exames e procedimentos
para pacientes internados. Recebe encaminhamento de usuários de outros municípios para especialidades específicas
que não tem em Tangará da Serra, Sapezal e Campo Novo,
principalmente, e são atendidos segundo a demanda e nossa
possibilidade. Havendo o encaminhamento médico, a gente
contata o profissional e vê a disponibilidade, data, horário ...
precisa documentos, do cartão SUS, identidade.

Os atendimentos que demandam especialidades médicas e exames específicos não existentes em Barra do Bugres são encaminhados à CASAI Cuiabá,
que os referenciam, se necessário, ao sistema local de saúde de Cuiabá. O deslocamento entre estas instâncias do SUS ocorre por via terrestre.
O fluxo formal dos usuários indígenas, segundo os profissionais de saúde,
envolve também o encaminhamento direto de casos demandando para determinadas especialidades (ex.: neurologia, cirurgia vascular, etc.) e urgências e
emergências para a CASAI Cuiabá e, desta, ao sistema local de saúde de Cuiabá
(Figura 19).
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FLUXO FORMAL - UMUTINA

•

Aldeia
Um~ina

lCASAICUobó

Rede local Cuiabá

Figura 19: Fluxo formal na atenção à saúde dos Umutina

Fluxo Real dos Umutina
Os dados das entrevistas não apontaram para a existência de um fluxo distinto dos enumerados como formalmente estabelecidos. Provavelmente pela dependência do transporte da aldeia para o Polo-Base e pela garantia de uma forma
de atenção estabelecida, que inclui deslocamento, acompanhamento por um profissional de saúde, hospedagem e alimentação.
Comparação entre os Fluxos
No Quadro 9 se comparam os fluxos existentes para a etnia Umutina. Observa-se apenas uma distinção quanto aos fluxos planejado e formal, que é o encaminhamento direto de casos para a CASAI Cuiabá.
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Fluxos

Fluxo Planejado

Fluxo Formal

Origem

Primeira
Referência

Segunda e Terceira
Referências

Umutina e Balatiponé

PB Cuiabá

CASAI Cuiabá
Sistema Local de saúde
de Cuiabá

Umutina e Balatiponé

Barra do
Bugres ou
CASAI Cuiabá

CASAI Cuiabá
Sistema Local de saúde
de Cuiabá
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Quadro 9: Comparação entre os fluxos dos Umutina

Satisfação dos Atores Quanto às Ações de Saúde
As entrevistas dos usuários indígenas apontam para uma percepção distinta
entre o atendimento prestado na aldeia Umutina, que possui um posto de saúde, e
o realizado no sistema local de saúde de Barra do Bugres.
A comunidade .. . está sempre junto com eles. Eles fazem bom
atendimento na comunidade. Na cidade, muitas vezes é demorado, mas é atendido no mesmo dia, a gente vem de carro ... só o agendamento a gente tem que trazer o pedido, que
por telefone eles não fazem (usuário indígena).

Na aldeia, ainda que o atendimento pelo agente indígena de saúde seja referido como satisfatório, a resolutividade dos atendimentos da ESMI é contestada.
.. . problema na aldeia ... problema lá é o bem-estar da comunidade. Não tem médico na aldeia, mas vai enfermeiro lá,
contratado por uma ONG de Tangará da Serra, que tá dando ...
contratou agente de saúde, a equipe mesmo, que tá dando assistência lá na aldeia, aos Chiquitano e em Santana. A falta de
médico prejudica, a gente muitas vezes não tem condução pra
ta vindo pra cidade .. . (liderança indígena)
A Funasa, a equipe vai lá, né? São as equipes multidisciplinares contratadas pela Halitinã. A equipe fica de 7 a 8 dias,
antes eram 1O dias. Agora passou a 7 a 8 dias na aldeia, pra
dar esta assistência. Eles fazem atendimento lá, o enfermeiro,
o dentista ... Coisa que é complicado dentro da aldeia, eles faz
o encaminhamento, a gente traz pra cidade, faz agendamento
pra ser atendido (usuário indígena).

O sistema de agendamento prévio, não efetuado por via telefônica, também
apresenta problemas, segundo alguns entrevistados.
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Minha filha tinha deixado agendado ... parece que foi agendado para outra pessoa ... a gente veio cedo, não conseguiu
ser atendido ... seria atendido à tarde ... eu, como já estou viajando, fiquei sem fazer o exame ... pra mim não foi bom. Eu
estou tomando medicamento controlado. A médica passou 60
comprimidos pra mim, eu fui no posto e liberaram 30. Então,
mais uma dificuldade ... vou ter que tomar os 30 e voltar aqui
para pegar de novo ... (usuário indígena)
Eu acho que ... não só os indígenas mas tem outros povos que
moram distante do município ... eu acho que a gente teria de
ter prioridade. Assim, todo mundo nesta época sabe que a
gente tá passando dificuldade ... a estrada, a cheia ... a gente teria de ter prioridade no atendimento. Ás vezes marca para as
7h mas a gente, mesmo saindo às 5h, a gente não vai chegar
às 7h. Não porque a gente seja melhor que os outros, mas nós
enfrentamos mais dificuldades de quem está aqui dentro do
município (usuário indígena).
Se urgência, vem pro pronto-socorro e é atendido na hora. Somos quase 500 pessoas dentro da aldeia. A gente tem de ter
maior atenção, maior carinho. Funasa e município têm de sentar e fazer um planejamento ... tem que melhorar. Tem o agente
e eu ... não temos técnico, a farmácia se encontra só um pedacinho. Tão fazendo reforma, melhoramento ... contratar um médico, porque nós temos dificuldade. Antes o enfermeiro fazia o
pedido, agendava, mas agora não. Tem que passar pelo médico,
fazer um pedido, para agendar... (usuário indígena).

ETNIAGUATÓ
Fluxo Planejado dos Guató
O fluxo que consta do PDSI para a etnia Guató, que compreende as aldeias
São Benedito e Aterradinho (que possui um posto de saúde) é composto por apenas dois níveis: da unidade de saúde da aldeia para a CASAI Cuiabá, uma vez que
o Polo-Base é referido como virtual (Figura 20). Na aldeia Aterradinho tem posto
de saúde, técnico de enfermagem, AIS e Piloto de barco.
A EMSI 5 (Equipe multidisciplinar de Saúde Indígena) se desloca de Cuiabá, para atender as aldeias da etnia Guató e Bororo do Perigara (Quadro 4). No
período da cheia, por via fluvial, a partir do Porto Cercado. No período da seca,
ocorre o deslocamento por via terrestre até a Aldeia Perigara, passando por Santo
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Antônio de Leverger, Porto de Fora, Mimoso, São Pedro da Joselândia. A partir
da aldeia Perigara, o deslocamento acontece por via fluvial, para as aldeias São
Benedito e Aterradinho.
FLUXO PLANEJADO - PDSI

---- -"---

.

Aldeia

-

São
Benedito

/
Município
Barão de Melgaço
\
Pólo Base Cuiabá

J'1'J\',
-• • l ..

l

Rede local Cuiabá

Figura 20: Fluxo planejado para atenção à saúde dos Guató no Polo-Base Cuiabá
Fonte: adaptado do PDSI 2008 - 2010 (FUNASA, 2007a).

Fluxo Formal dos Guató
Distinto do fluxo planejado, o fluxo referido pelos profissionais de saúde
aponta que os usuários indígenas são referidos da aldeia para o município de Poconé e, desse, para a CASAI Cuiabá (Figura 21) . Uma explicação reside na proximidade geográfica com Poconé, e não Barão do Melgaço. Agregue-se o fato de
que muitos familiares dos indígenas possuem residência em Poconé, sendo ponto
de referência aos indígenas em aldeia.
Vai gastar mais ou menos umas oito horas de barco e o combustível, seria bem mais né, então ... Poconé é bem mais perto
porque a gente gasta em média 4 horas de barco, dependendo
da carga e do motor, que tivé nele né (profissional de saúde).
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A referência prá gente é Poconé e não o município de origem
nosso que é Barão ... na área de saúde a gente não tem assistência pelo município de Barão. A assistência é ou via Funasa
ou pelo agente quando não tem como resolver pela Funasa ...
a gente encaminha pra Poconé, então Barão a gente não tem
assistência pela saúde ... (profissional de saúde).
No meu ponto de vista, o atendimento lá [em Barão do Melgaço] é precário, porque num funciona nem o hospital, só tem
um posto de saúde, e a maioria das coisas quando é questão
de emergência assim, tem que encaminhar prá Santo Antônio
ou prá Cuiabá ... até quem tá lá dentro do município é esse
tratamento que eles recebe, aí num é só na questão indígena
que fica assim um pouco carente o atendimento. É toda a população mesmo, que eu acho que prá nós seria até inviável
querer um atendimento por lá ... e mais uma razão também por
a gente não só, por ser próximo de Poconé, e mais uma razão prá gente tá encaminhando prá Poconé por essas questão
também (profissional de saúde).

Uma segunda possibilidade envolve o encaminhamento direto à CASAI
Cuiabá, sem passar pelo momento intermediário, que seria o município de Poconé.
Alguns casos que a gente vê que não vai dar certo pelo município, a gente encaminha direto prá Casai ... mas quando cai
na rede do município é o município mesmo que encaminha
prá Cuiabá (profissional de saúde).

A referência ao sistema de agendamento e sua relação com a CASAI de
Cuiabá foi descrita da seguinte forma:
... porque depois que vem prá Cuiabá, a Casai assume né, sim
mas já o município já encaminha com aquela vaga garantida. Ou então, quando tem algum exame que é para Cuiabá.
é feito o pedido pela secretária, os encaminhamento sai pela
secretária, e quando tá agendado marcado, aí por questão prá
tá levando nos locais prá sê feito o exame ou a consulta, se,
lá, qual for o atendimento, aí a CASAI assume também em
Cuiabá (profissional de saúde).
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FLUXO FORMAL - GUATÓ

T. I. Baia dos Guató

Rede local Cuiabá

Figura 21: Fluxo formal na atenção à saúde dos Guató

Fluxo Real dos Guató
Os dados das entrevistas não apontaram para a existência de um fluxo distinto dos enumerados como formalmente estabelecidos.
Entretanto, apesar de se considerar as aldeias de Aterradinho e São Benedito como as únicas da etnia, existe uma série de pequenos grupamentos dispersos
na região cujos moradores se consideram indígenas Guató. Esses grupamentos demandam um deslocamento por conta própria que pode chegar a 4h por via fluvial
da aldeia de Aterradinho à Poconé, para atendimento no posto de saúde e, quando
necessário, encaminhamento formal aos níveis de média e alta complexidade
(Figura 22).
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FLUXO REAL - GUATÓ

...

Outros agrupamentos
Guató

Poconé

Figura 22: Fluxo real na atenção à saúde dos Guató

Mesmo durante o período de seca no pantanal, os Guatós, se deslocam para
Poconé, conseguindo as vezes autorização em fazendas, para passar ali, como
"atalho", mas na maioria das vezes usam Porto Cercado como via de deslocamento, por causa da dificuldade de transporte terrestre (ônibus, caronas).
Comparação entre Fluxos
No Quadro 10 se comparam os fluxos existentes para a etnia Guató. Observa-se uma distinção importante quanto aos fluxos planejado e formal, que é o
encaminhamento ao sistema local de saúde de Poconé.
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Fluxos

Origem

Primeira
Referência

Segunda e Terceira Referências

Fluxo Planejado

Guató

CASAI Cuiabá

Sistema Local de saúde de Cuiabá

Fluxo Formal

Guató

Fluxo Real

Guató
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Poconé
CASAI Cuiabá
Poconé

Sistema Local de saúde de Cuiabá
CASAI Cuiabá
Sistema Local de saúde de Cuiabá

Quadro 10: Comparação entre os fluxos dos Guató no Polo-Base Cuiabá

Satisfação dos Atores Quanto às Ações de Saúde
Quanto à estrutura da unidade de saúde existente na aldeia Aterradinho, a
precariedade da mesma é pontuada:
Não aí o posto de saúde de aldeia, no caso o nosso, seria só
um posto de saúde, até por causa do processo de demarcação
da terra, então aí na outra aldeia que é São Benedito, que
agente tem pedido prá construir outro posto de saúde ... por
enquanto não, eles alegam que não pode construir, por causa
do processo da própria terra que ainda está em processo de
demarcação. O posto de saúde do Aterradinho, onde funciona os atendimentos, também é uma construção provisória ...
(profissional de saúde).

As dificuldades enfrentadas envolvendo o deslocamento à CASAI Cuiabá
também foram lembradas:
Isso, com bastante dificuldade até mesmo, porque agente não
tem um local certo pra essas pessoas hospedá, não tem alimentação garantida pelo distrito, não tem também uma farmácia
prá consultá aquele remédio que não tem na secretaria prá
comprá e tomá também, isso e uma luta que a gente vem tentando consegui com o distrito, mas até agora num teve sucesso
nenhum. E é complicado porque tem que ficá na casa de conhecido, de alguma pessoa na cidade, e acaba ficando dificil o
atendimento também, por esse sentido (profissional de saúde).

Por fim, uma sugestão apresentada para melhoria do atual sistema local de saúde:
O primeiro é o alojamento mesmo, garantir um lugar decente né, prás pessoas aloja e alimentação e o transporte dentro
do município, porque apesar do município ser uma cidade
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pequena, mas você precisa se deslocá de um lugar prá outro,
precisa de um carro também prá dar esse suporte, quando tiver esse tipo de atendimento também.

Quanto a atenção à saúde dos Guató no município de Poconé, a parceria
com a FUNASA não foi estabelecida ainda pelo não reconhecimento da localização da terra indígena na sua área de abrangência. A identificação do usuário
indígena não é realizada nos serviços de saúde, não sendo possível afirmar o seu
atendimento nos PSF urbano e rural, gerando às vezes duplicidade de cadastro,
segundo profissionais de saúde.

ETNIA BORORO
Fluxo Planejado dos Bororo
O fluxo que consta do PDSI para a etnia Bororo, no Polo Base Cuiabá, que
compreende a aldeia Perigara, situada no município de Barão de Melgaço, apresenta apenas dois níveis de atenção à saúde: do posto de saúde da aldeia para a
CASAI Cuiabá (Figura 23). Na aldeia Perigara existe posto de saúde com Auxiliar
FLUXO PLANEJADO - PDSI

T.I.

Peng••

Bororo

M<r1lciplode
Barão de Melgaço

'

Polo Base CLiab6

h'.11i
-• •l -

Figura 23: Fluxo planejado para atenção à saúde dos Bororo da TI Perigara no Polo-Base Cuiabá
Fonte: adaptado do PDSI 2008 - 2010 (FUNASA, 2007a).
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de Enfermagem Indígena (AEI) e Agente Indígena de Saúde (AIS), e são atendidos pela EMSI 5 (Quadro 4).

Fluxo Formal dos Bororo
O fluxo referido pelos profissionais de saúde aponta que os usuários indígenas são referidos do posto de saúde da aldeia para a CASAI Cuiabá (figura 24),
devido a inexistência do Polo Base Cuiabá. O acesso se dá por via terrestre na
época da seca ou fluvial na época da cheia, no período de chuva levam até 12h no
percurso do rio devido ao alagamento do pantanal.
Eles procuram mais é a CASAI né? Eles vêm mais para a
CASAI de Cuiabá (profissional de saúde).

FLUXO FORMAL - TI PERIGARA

l

CASAICul,~

Rede local Cuiabá

Figura 24: Fluxo formal na atenção à saúde dos Bororo da TI Perigara

Fluxo Real dos Bororo
Os dados das entrevistas não apontaram para a existência de um fluxo distinto do formalmente estabelecido.
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Comparação entre Fluxos
No Quadro 11 se comparam os fluxos existentes para a etnia Bororo, que
são idênticos.
Fluxos

Origem

Primeira
Referência

Segunda e Terceira Referências

Fluxo Planejado

Perigara

Polo Base Cuiabá

CASAI Cuiabá
Sistema Local de saúde de Cuiabá

Fluxo Formal

Perigara

CASAI Cuiabá

Sistema Local de saúde de Cuiabá

Quadro 11 : Comparação entre os fluxos dos Bororo da T.I. Perigara no Polo Base Cuiabá

Satisfação dos Atores quanto às Ações de Saúde
Segundo o gestor local, o principal problema no município de Barão de Melgaço é a falta de recursos humanos, em relação ao atendimento da população indígena houve referência a procura por especialidades médicas na época das chuvas,
sempre acompanhados de profissionais da FUNASA. Uma técnica de enfermagem
que mora numa das aldeias faz atendimento mensal aos indígenas como contrapartida do município de Barão de Melgaço. O atendimento nos serviços de saúde do município é realizado considerando o principio da universalidade do SUS, entretanto,
sem considerar os direitos às diferenças culturais, relata que já houve negociações
para repasse de recursos com a FUNASA que ainda não foram efetivadas.
Quanto ao controle social, informa que já foi realizada uma conferência
municipal de saúde e que no ano passado (201 O) foi realizada uma reunião ampliada com os municípios da região: Poconé e Santo Antonio do Leverger. O Conselho Municipal de Saúde tem funcionamento e duas representações indígenas.
A relação do município com os indígenas é dificultada devido as condições de
acesso ao serviço realizado por via terrestre, fluvial com barco motor 40 e aérea
através da FUNASA.
As visitas às aldeias são realizadas sem articulação com a FUNASA é custosa, o atendimento aéreo custa R$ 1.800,00 fora a medicação, recursos humanos
e hospedagem, que no Hotel Arara Azul custa em tomo de R$ 500,00. Há relato
de que o hotel, localizado em frente a Aldeia São Benedito, já consentiu em hospedagem gratuita aos profissionais de saúde indígena em troca de apoio informal
à cuidados de seus funcionários.
O município de Barão de Melgaço possui 85% dos serviços de atenção
básica. A melhor referencia do município é o PSF, entretanto, não há registro do
atendimento regular aos indígenas e conhecimento do modelo de atenção dispen'
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<lido a eles por parte dos profissionais do município. Embora se refiram as características peculiares dos indígenas, reconhecem a possibilidade de dificuldade na
identificação, pois procuram mais o município de Poconé.
As prioridades do serviço de atenção básica são as comunidades ribeirinhas
devido as dificuldades de acesso geográfico e climáticas. As limitações do serviço
estão relacionadas às condições sanitárias, recursos humanos e infraestrutura.
A urgência e emergência, a média e alta complexidade são referenciadas
para Cuiabá. A principal dificuldade relatada é a assistência especializada em
neurologia e, em relação ao sistema de referencia e contra-referencia que é muito
ruim, pois não são comunicados sobre os encaminhamentos.
O município participou do Pacto de Gestão e da PPI em 2010, e tem perspectivas de que sejam realizados trabalhos conjuntos com a equipe de saúde indígena e viabilizados recursos para a atenção à saúde indígena conforme as normatizações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo se realizou uma avaliação de processo, entendida como uma
descrição do que acontece na implantação de uma política ou programa (THOM et
al., 1999), pelo simples fato de não ser possível separar o processo de construção
e institucionalização de estruturas. Algo que se confirmou no processo de coleta
e análise de dados.
A avaliação da articulação da atenção básica com os demais níveis do sistema de saúde, considerando tanto a adequação às normas existentes ( estratégia
deliberada), quanto os desenvolvimentos criativos (estratégias emergentes), identificou que o ordenamento do subsistema de saúde presente no Plano Distrital
de Saúde Indígena apresenta limitações importantes nos contextos locorregionais
estudados. Limitantes que se manifestam nas dificuldades de acesso aos serviços
e, nestes, nas aldeias e na capacidade instalada dos municípios compreendidos nos
Distritos Sanitários, usualmente com baixa densidade tecnológica e carência de
profissionais de saúde. Situação que o imperativo geográfico como a extensão de
área, o tempo de deslocamento aos serviços e a adversidades climáticas, além das
barreiras sócio-culturais terminam por se somar como condicionantes à atenção à
saúde das populações indígenas.
Em maior ou menor grau, as barreiras geográficas, culturais e econômicas
no acesso das populações indígenas aos serviços de saúde , acrescidas às debilidades inerentes dos mesmos, se conformaram em impeditivos a que os pressupostos
de integralidade das ações e equidade do Sistema Único de Saúde fossem atingidos em sua plenitude. Situação minorada em alguns territórios indígenas pela estruturação de fluxos deliberados, por parte dos profissionais de saúde, ou criativos,
por parte dos usuários indígenas, para acesso ao atendimento em saúde. Os fluxos
deliberados e criativos, na sua maioria se apresentaram conforme a regionalização
e descentralização do sistema de saúde no Estado do Mato Grosso.
Neste contexto, na consolidação dos Distritos Especiais de Saúde Indígenas
toma-se mandatário que o gestor local e regional em saúde definam ações para
minorar ou mesmo eliminar as barreiras identificadas, situação que qualificará os
sistemas locais de saúde e, em sequência, todos os usuários, indígenas ou não.
Para tal, deve-se estruturar a organização da atenção à saúde indígena nas aldeias
e nos municípios, respeitando as diferenças culturais e as recomendações da Por-
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taria nº. 840, de 15 de agosto de 2007, quanto à estrutura fisica e recursos humanos (FUNASA, 2007b).
Os dados deste estudo apontam para a necessidade de construção dos polos-base nas aldeias e nos municípios de referência, com atribuições específicas
conforme a legislação (FUNASA, 2007b ). Especificamente pela distância de deslocamento até Cuiabá, a construção de uma Casa de Saúde do Índio (CASAI) em
Porto Espiridião.
Considerando as normatizações do Pacto de Gestão do SUS (MINISTERIO
DA SAÚDE, 2006) e o Decreto nº. 7508, de 28 de junho de 2011, regulamentando
a Lei 8080/90 (BRASIL, 2011 ), é necessário, maior articulação entre a gestão da
saúde indígena com os gestores municipais e estaduais de saúde, no sentido de
garantir a integralidade no atendimento aos povos indígenas. Neste sentido, tanto
o processo de pactuação com os municípios de referência (não apenas os que
envolvam a atenção à saúde indígena) quanto o de elaboração do PDSI devem
contar com maior participação dos profissionais envolvidos com a saúde indígena
e envolverem o controle social em suas deliberações, via os conselhos municipais
de saúde. Desta forma, poderia se almejar tanto a questão específica referente aos
riscos epidemiológicos, valorização étnica e direitos constitucionais dos povos
que habitam na sua área de abrangência quanto a geral, a consolidação de um
sistema local de saúde qualificado e adequado às necessidades locorregionais da
população.
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Anexo l: Localização dos DSEis no Brasil
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Dados dos Organizadores
MARIA CLARA VIEIRA WEISS é nutricionista, mestre em sociologia e doutora em ciências. Professor Associado da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), atuou na linha de pesquisa sobre
Diversidade Sociocultural, Ambiente e Trabalho no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/
UFMT com os estudos desenvolvidos envolvendo políticas públicas, perfil epidemiológico, práticas de
saúde, formação de recursos humanos e sustentabilidade alimentar, particularmente sobre povos indígenas (2002-2012). É pesquisadora da Rede de Instituições de Ensino Superior integrantes do Núcleo
de Estudos de Administração Brasileira (ABRAS) do PPGAd da Universidade Federal Fluminense.
RONALDO BORDIN é médico, mestre em educação e doutor em Administração. Professor Associado
do setor de Administração e Planejamento em Saúde do Departamento de Medicina Social - Faculdade
de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) -, é membro do Conselho Estadual
de Saúde (CES/RS), estando vinculado ao PPG Epidemiologia. Atua principalmente nas linhas de pesquisa em sistemas de informação e apoio à decisão, tecnologias de gestão em saúde e gestão do trabalho
e educação na saúde.

Este livro descreve como ocorre a articulação da atenção básica com os demais níveis do subsistema de
saúde indígena no DSEI Cuiabá, considerando tanto
a adequação às normas existentes [estratégia deliberada), quanto aos desenvolvimentos criativos [estratégias emergentes) realizados em diversos contextos
locorregionais estudados.
Foram identificados vários limitantes a que os pressupostos de integralidade das ações e equidade do Sistema Único de Saúde fossem atingidos. Limitantes que
se manifestam nas dificuldades de acesso aos serviços e, nestes, nas aldeias e na capacidade instalada
municípios compreendidos nos Distritos Sanitários,
usualmente com baixa densidade tecnológica e carência de profissionais de saúde. Situação que o imperativo geográfico como a extensão de área, o tempo de
deslocamento aos serviços e a adversidades climáticas, além das barreiras socioculturais terminam por
se somar como condicionantes à atenção à saúde das
populações indígenas.
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