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SEÇÃO I
INTRODUÇÃO
A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) apresenta o seu relatório de gestão do exercício
de 2014 em cumprimento ao dever de prestar contas consagrado no parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal, expressando as ações realizadas pelas unidades que compõem a sua estrutura
administrativa, conferindo-lhes maior transparência aos processos e aos resultados da aplicação dos
recursos públicos federais utilizados.
Trata-se dos atos de gestão praticados pela SESAI durante o referido exercício, detalhando as
estratégias adotadas para o desenvolvimento das principais atividades da instituição e os resultados
alcançados em benefício da população indígena, consubstanciados na Seção III do presente
relatório. Tais informações derivam da participação da SESAI no Plano Plurianual (PPA) 20122015 e no Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde (2012-2015), cujas ações foram
executadas pelos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) em consonância com os seus
respectivos Planos de Ação do exercício de 2014.
O documento foi elaborado de acordo com a IN TCU nº 63, de 1 de setembro de 2010, com a DN
TCU nº 134, de 4 de dezembro de 2013, posteriormente alterada pela DN TCU nº 139, de 24 de
setembro de 2014 e pela DN TCU nº 143, de 18 de março de 2015, bem como com a Portaria TCU
nº 90, de 16 de abril de 2014, e está estruturado em quatro seções, assim organizadas: Seção I –
Introdução; Seção II – Identificação e Atributos da Unidade; Seção III – Desenvolvimento e Seção
IV – Considerações Finais.
De acordo com a estrutura definida no Sistema de Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades da
Administração Pública Federal ao TCU (e-Contas) e seguindo as orientações dos Anexos II e III da
DN TCU nº 134/2013, estão indicados, a seguir, os itens que não constam do presente relatório,
assim como a correspondente justificativa:
a)

Parte A – Conteúdo Geral;
Item 4 - Ambiente de Atuação; Justificativa: Não está indicada para apresentação das
informações segundo a estrutura definida no sistema e-Contas do TCU.
Item 13 - Outras Informações sobre a Gestão; Justificativa: Não há conteúdo a ser
declarado para o exercício em referência.

b) Parte B - Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades
Afins;
Itens 1 a 57 e 59 a 67; Justificativa: Não se aplicam à natureza jurídica da unidade ou a
SESAI não está indicada para apresentação das informações conforme a referida DN. Na
estrutura definida no sistema e-Contas consta como item de informação “Gestão de
Fundos do Contexto de Atuação da Unidade”, tal item está relacionados aos itens 56 e 57
da referida DN orientada pela Portaria TCU 90/2014. Sendo assim importa-se em
informar que a SESAI não gere e nem utiliza Fundos de Aval ou Garantidores e Fundos
de Investimentos. Todos os recursos utilizados pela SESAI e suas unidades são
movimentados e geridos pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS representado por sua
unidade orçamentária, a Diretoria Executiva do FNS.
c)

Parte C - Unidades Jurisdicionadas com Relatórios de Gestão Customizados;
Todos os itens; Justificativa: A SESAI não está indicada para apresentação das
informações na Parte C do Anexo II da DN TCU nº 134/2013 e nem na estutura definida
no sistema do TCU e-Contas.
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Nos últimos dois anos, a SESAI tem dado especial ênfase à função do planejamento, de forma a
estabelecer prioridades e melhor atender as expectativas e demandas da população indígena,
considerando toda a complexidade e heterogeinidade das atividades que envolvem as ações de
atenção básica de saúde desta população, logrando êxito em várias linhas de atuação, orientadas por
seus macroprocessos finalísticos de trabalho. Assim, destacam-se como principais realizações e
avanços ocorridos no exercício de 2014, o acesso da população indígena às ações de saúde
realizadas pelas Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSI) nos 34 Distritos Sanitários
Especiais Indígena (DSEI), totalizando os quantitativos de 886.097 atendimentos médicos,
2.032.026 atendimentos de enfermagem, 606.277 atendimentos odontológicos e 3.790.894
atendimentos por técnicos de enfermagem, ambos, para uma população de 666.238 indígenas.
Nas ações de imunização destaca-se a cobertura alcançada de 78,7% de crianças menores de sete
anos com esquema vacinal completo, representando 93.062 crianças nesta faixa etária; e 82,9% de
cobertura alcançada para indígenas maiores de 60 anos, representando 24.336 indígenas com
esquema vacinal completo. Durante o mês da vacinação dos povos indígenas, foram aplicadas
153.832 doses de vacina em 125.904 indígenas residentes em 1.040 aldeias e 93 polos-base
pactuados, envolvendo 2.522 profissionais, sendo 1.175 agentes indígenas de saúde e de
saneamento.
Nas ações de saúde bucal, destaca-se a realização de aproximadamente 172.819 consultas
odontológicas programáticas, cerca de 23% acima do programado para o exercício de 2014. Este
valor representa uma cobertura de 38,6% da população assistida em relação a 28,5% de cobertura
alcançada em 2013.
Nas ações de vigilância alimentar destaca-se o acompanhamento de 67,9% de crianças indígenas
menores de 5 anos, e 62% de gestantes, representando um quantitativo de 62.490 crianças e a
aproximadamente 12.223 gestantes. Um avanço de 6% e 19%, respectivamente, se comparados com
o exercício de 2013.
Ainda no campo da atenção à saúde indígena destaca-se a ampliação do contigente de médicos para
o atendimento à população indígena. Atualmente a SESAI conta com o quantitativo de 305 médicos
do Programa Mais Médicos e 223 medicos entre os profissionais do Programa de Valorização do
Profissional da Atenção Básica (PROVAB), servidores e conveniados, alcançando uma proporção
total de 1 médico para cada 1.260 habitantes, valor acima do preconizado pela Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB) (1/3.500 habitantes).
Nas ações de Saneamento Ambiental destacam-se a contratação de 40 obras de implantação e 31
obras contratadas de reforma/ampliação de Sisitemas de Abatecimento de Água (SAA). Nas ações
de Edificações destacam-se a a contratação de 13 obras de implantação/reforma/ampliação de
CASAI; 23 obras contratadas de contrução e 42 obras de reforma/ampliação de unidade básica de
saúde indígena; e 09 obras contratadas de implantação/reforma/ampliação de Polos Base.
Destacam-se ainda a conclusão de 48 obras de edificações referentes aos exercícios de 2012 e 2013,
o que representa 58,54% de desempenho alcançado, com 17 CASAI, 05 Polos Base, 16 Postos de
Saúde, 02 Sede de DSEI e 08 Unidades de Apoio ao Agente Indígena de Saúde e de Saneamento.
Nas ações relacionadas ao controle social, destacam-se a realização de 06 reuniões do Fórum de
Presidentes de Conselho Distrital de Saúde Indígena, 107 reuniões de Conselhos Distritais de Saúde
Indígena, 575 reuniões de Conselhos Locais de Saúde Indígena, 04 reuniões da Comissão
Intersetorial de Saúde Indígena (CISI) do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e de 78 capacitações
realizadas com 2.152 conselheiros de saúde indígena capacitados.
Nas ações de educação permanente destaca-se a capacitação de 7.085 profissionais/trabalhadores
nas áreas de atenção à saúde, saneamento e edificações e gestão, considerando os servidores
efetivos, comissionados e os trabalhadores conveniados, representando 64% do quantitativo
programado para o exercício de 2014.
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Apesar dos avanços e resultados obtidos, o exercício de 2014 foi marcado por grandes desafios e
dificuldades encontradas pelas unidades da SESAI na execução do seu objetivo estratégico. Em
primeiro lugar, por alterações na composição do corpo diretor das unidades estratégicas que
conduziram os principais macroprocessos finalísticos da SESAI, tais como os departamentos DASI,
DSESI e DGESI. Em seguida, destacam-se como principais dificuldades a escassez crônica de
recursos humanos em face da alta rotatividade profissional e da dificuldade na contratação de
determinados profissionais, tais como engenheiros, arquitetos, antropólogos, enfermeiros e outros
profissionais afins tanto na área de saúde com nas demais áreas que compõem os DSEI. Outras
dificuldades relevantes referem-se ao desenvolvimento e à operacionalização de sistemas de
informação em determinadas áreas, dificultando a comunicação dos dados e o processo de
acompanhamento e monitoramento das ações executadas pelos DSEI; a morosidade administrativa
dos processos licitários utilizados para a compra de insumos e aquisições de equipamentos em
geral; a morosidade administrativa na aprovação do projeto arquitetônico pelas Vigilâncias
Sanitárias Estaduais e a falta de interesse na execução de obras por parte das empresas contratadas
resultando no atraso das entregas, ou até mesmo a não entrega da obra.
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SEÇÃO II
ITEM 1 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 134/2013
1.

IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE

Este item por objetivo apresentar os elementos identificadores da Secretaria Especial de Saúde
Indígena (SESAI), na apresentação do seu relatório de gestão do exercício de 2014, tomando-se por
base as orientações previstas nos Anexos I, II e III da DN TCU nº 134, de 4 de dezembro de 2013 e
a estrutura definida pelo Sistema de Prestação de Contas (e-Contas) do Tribunal de Contas da União
conforme a DN TCU nº 143, de 18 de março de 2015.
1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada
A SESAI apresenta o seu relatório de gestão do exercício de 2014 no modo individual conforme a
classificação especificada no Anexo I da DN TCU nº 134/2013. As informações referentes à
identificação da SESAI estão demonstradas no Quadro A.1.1.1 do Anexo I do presente relatório.
1.2. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade
A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), instituída pela Lei 12.314, de 19 de agosto de
2010, e pelo Decreto nº 7.336, de 19 de outubro de 2010, com posteriores revogações até a edição
do Decreto nº 8.065, de 07 de agosto de 2013, é a unidade integrante da estrutura do Ministério da
Saúde responsável por coordenar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e
executar todo o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito do
Sistema Único de Saúde – SasiSUS em todo o território nacional.
A SESAI tem como missão principal o exercício da gestão da saúde indígena, no sentido de
proteger, promover e recuperar a saúde dos povos indígenas, bem como orientar o desenvolvimento
das ações de atenção integral à saúde indígena e de educação em saúde segundo as peculiaridades, o
perfil epidemiológico e a condição sanitária de cada Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI),
em consonância com as políticas e programas do Sistema Único de Saúde (SUS). Caracteriza-se
pela implementação de um novo modelo de gestão e de atenção no âmbito do Susbsistema de
Atenção à Saúde Indígena no SUS (SASISUS), de modo descentralizado, com autonomia
administrativa, orçamentária, financeira e com responsabilidade sanitária nos 34 DSEI, mediante
uma gestão democrática e participativa promovendo o fortalecimento do Controle Social da Saúde
Indígena.
Dentro do seu campo de atuação, cabe também, à SESAI, coordenar e avaliar as ações de atenção à
saúde no âmbito do SASISUS, promovendo a articulação e a integração com os setores
governamentais e não governamentais que possuem interface com a atenção à saúde indígena. É sua
responsabilidade ainda identificar, organizar e disseminar conhecimentos referentes à saúde
indígena e estabelecer diretrizes e critérios para o planejamento, execução, monitoramento e
avaliação das ações de saneamento ambiental e de edificações nos DSEI.
Segundo o art. 46 do Decreto nº 8.065, de 07 de agosto de 2013, compete à Secretaria Especial de
Saúde Indígena:
I.

II.
III.
IV.

Planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar a implementação da Política
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, mediante gestão democrática e
participativa;
Coordenar o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena para a
promoção, proteção e recuperação da saúde dos povos indígenas;
Planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações referentes a saneamento e
edificações de saúde indígena;
Orientar o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde indígena e de educação
em saúde segundo as peculiaridades, o perfil epidemiológico e a condição sanitária de
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

cada Distrito Sanitário Especial Indígena, em consonância com as políticas e os
programas do SUS e em observância às práticas de saúde e às medicinas tradicionais
indígenas;
Planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de atenção integral à
saúde no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena;
Promover ações para o fortalecimento do controle social no Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena;
Promover a articulação e a integração com os setores governamentais e não
governamentais que possuam interface com a atenção à saúde indígena;
Promover e apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em saúde indígena; e
Identificar, organizar e disseminar conhecimentos referentes à saúde indígena.

Em termos quantitativos, tais competências se materializam no atendimento a cerca de 666.238
indígenas aldeados, ou seja, aqueles indígenas residentes em terras indígenas reconhecidas pela
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), composto por 177.949 famílias, pertencentes a 383 etnias,
que vivem em 5.565 aldeias localizadas em 477 municípios de 24 estados, ocupando 13,61% do
território nacional 115.938.642 ha, segundo dados do Sistema de Informações de Atenção à Saúde
Indígena (SIASI) e da FUNAI.
Para melhor atender às expectativas do Estado e da sociedade, em especial à da população indígena,
em relação à atuação e ao papel conferido pela legislação mencionada, a SESAI conta com uma
estrutura administrativa composta pelo Departamento de Atenção à Saúde Indígena,
o
Departamento de Saneamento de Edificações de Saúde Indígena, o Departamento de Gestão da
Saúde Indígena e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), os quais contam com 68 Casas
de Saúde do Índio – CASAI, 365 Polos Base e de aproximadamente 966 Postos de Saúde para
atender grande parte das demandas de saúde destas comunidades, além de outras unidades
administrativas na sede da SESAI, tais como o Gabinete, a Coordenação Geral de Planejamento e
Orçamento e a Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos para Atuação em Contexto
Intercultural (CODEPACI).
1.3. Organograma Funcional
De acordo com Decreto nº 8.065, de 07 de agosto de 2013 e a Portaria GM/MS nº 3.965, de 14 de
dezembro de 2010, a Secretaria Especial de Saúde Indígena tem a seguinte estrutura organizacional,
representada pela ilustração gráfica da figura 1 deste relatório de gestão:








Gabinete;
Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento;
Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos para Atuação em Contexto
Intercultural;
Departamento de Atenção à Saúde Indígena;
Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena;
Departamento de Gestão da Saúde Indígena;
Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
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Figura 1 – Estrutura Organizacional da SESAI

Fonte: www.saude.gov.br/sesai

O Gabinete presta assessoramento direto ao Secretário em sua representação e atuação política,
administrativa e social, interna e externa, além de subidiá-lo na resposta a demandas técnicas e
processos judiciais e administrativos pertinentes às áreas de atuação da SESAI. Também atua na
coordenação das atividades de apoio administrativo, nos atos administrativos a serem expedidos
pelo Secretário e nas ações de comunicação da Secretaria, em articulação com a Assessoria de
Comunicação Social do Ministério do Saúde. Além das atividades mencionadas destaca-se o seu
papel nas atividades relacionadas ao fortalecimento do controle social na saúde indígena,
representado pela Assessoria de Apoio ao Controle Social, a qual é a unidade responsável pela
condução do macroprocesso finalístico relacionado ao fortalecimento do controle social no
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
A Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento é responsável pela coordenação do processo de
planejamento da SESAI em articulação com a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do
Ministério da Saúde atuando no apoio junto às unidades da SESAI na elaboração do Plano
Plurianual, do Planejamento Estratégico, dos Planos Anuais de Trabalho, dos Planos Distritais de
Saúde Indígena e na proposta orçamentária anual. Atua também no planejamento, na coordenação,
orientação e execução das atividades relacionadas aos Sistemas de Planejamento, Orçamento e
Administração Financeira do Governo Federal, tais como os sistemas SIOP, E-car e SIAFI; na
avaliação dos resultados alcançados na execução dos programas e projetos desenvolvidos pela
SESAI, disponibilizando as informações para subsidiar os processos de tomada de decisão e nas
atividades de instrução de pagamento dos convênios, sob a responsabilidade da SESAI, celebrados
pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), bem como o apoio às unidades internas na inserção de dados
de acompanhamento e monitoramento no sistema de convênio SICONV. Ainda com relação às
atividades desenvolvidas no âmbito da CGPO destaca-se à elaboração do Relatório de Gestão em
articulação com as unidades da SESAI, com as unidades do MS e os órgãos de controle.
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Compete à Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas para Atuação em Contexto Intercultural
(CODEPACI) coordenar e articular o processo de capacitação e de desenvolvimento de pessoas para
atuação em contexto intercultural conforme diretrizes das unidades competentes; apoiar o processo
de capacitação de conselheiros nos DSEI; assessorar os DSEI no desenvolvimento do processo de
formação dos Agentes Indígenas de Saúde, dos supervisores dos Agentes Indígenas de Saneamento
e dos Agentes Indígenas de Saneamento; e planejar o dimensionamento da força de trabalho para o
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS). Além das competências mencionadas
destacam-se as atividades relacionadas às ações de capacitação em parceria com a Coordenação
Geral de Gestão de Pessoas (CGESP) de modo a contribuir com a Política de Educação Permanente
para os trabalhadores do Ministério da Saúde, e as atividades de apoio e qualificação aos demais
trabalhadores da rede de saúde indígena. Nesse sentido objetiva-se a implantação de nova política
de gestão de pessoas para a saúde indígena, visando o redimensionamento, a desprecarização da
força de trabalho, a educação permanente e a qualificação dos profissionais envolvidos. É a unidade
responsável pela condução dos macroprocessos finalísticos relacionados à gestão de pessoas e
educação permanente no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde indígena.
O Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI) tem por responsabilidade o planejamento, a
coordenação, supervisão, o monitoramento e avaliação das atividades de atenção integral à saúde
dos povos indígenas. Atua de modo a orientar e apoiar a implementação de programas de atenção à
saúde para a população indígena, segundo diretrizes do SUS; a planejar, coordenar, supervisionar,
monitorar e avaliar as atividades de educação em saúde nos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas; a coordenar a elaboração de normas e diretrizes para a operacionalização das ações de
atenção à saúde nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas; a apoiar as equipes dos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas no desenvolvimento das ações de atenção à saúde; e apoiar a
elaboração dos Planos Distritais de Saúde Indígena na área de atenção integral à saúde indígena.
Está estruturado em três subunidades: Casa de Saúde do Índio (CASAI) do Distrito Federal;
Coordenação – Geral de Articulação da Atenção à Saúde Indígena; e Coordenação – Geral de
Atenção Primária à Saúde Indígena, esta, subdivida em duas unidades: Divisão de Ações de Saúde
Indígena e Divisão de Programas e Projetos. É a unidade admistrativa da SESAI responsável pela
condução dos macroprocessos finalísticos relacionados à atenção integral à saúde indígena e
articulação interfederativa para a organização da referência de média e alta complexidade para a
população indígena.
O Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena (DSESI) tem por competência
planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações referentes a saneamento e
edificações nas áreas indígenas. O departamento tem como atribuições planejar e supervisionar a
elaboração e implementação de programas e projetos de saneamento, de edificações e de educação
em saúde indígena, relacionadas à área de saneamento. Também é responsável por estabelecer
diretrizes para a operacionalização das ações de saneamento e edificações, bem como apoiar as
equipes dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas no desenvolvimento das ações de saneamento e
edificações. Atua também no acompanhamento, monitoramento, avaliação e apoio aos DSEI nas
atividades de manejo dos resíduos sólidos e de serviços de saúde das aldeias indígenas bem como
no apoio à elaboração dos Planos Distritais de Saúde Indígena na área de saneamento e edificações
de saúde indígena. Está estrurado em uma Coordenação Geral de Saneamento e Edificações de
Saúde Indígena subdividida em duas unidades: Divisão de Saneamento Ambiental Indígena e
Divisão de Edificações de Saúde Indígena. É a unidade administrativa da SESAI responsável pelos
macroprocessos finalísticos relacionados ao saneamento Ambiental e Edificações de Saúde
Indigena.
Compete ao Departamento de Gestão da Saúde indígena garantir as condições necessárias à gestão
do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, promovendo o fortalecimento da gestão nos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas; propondo mecanismos para organização gerencial e operacional da
atenção à saúde indígena; programando a aquisição e a distribuição de insumos, em articulação com
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as unidades competentes; coordenando as atividades relacionadas à análise e à disponibilização de
informações de saúde indígena; e apoiando as equipes dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas
no desenvolvimento das ações de gestão da saúde indígena e na elaboração dos Planos Distritais de
Saúde Indígena na área de gestão. Está estruturado em duas subunidades: Coordenação-Geral de
Monitoramento da Saúde Indígena, subdivida na Divisão de Monitoramento da Saúde Indígena e
Divisão de Avaliação da Saúde Indígena; e a Coordenação-Geral de Apoio à Gestão da Saúde
Indígena, subdivida na Divisão de Apoio Técnico aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas e a
Divisão de Apoio Administrativo aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. É a unidade
responsável pelos macroprocessos finalísticos relacionados à gestão do Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena.
Por último, conforme ilustrado na figura 1 deste relatório, compete aos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEI) planejar, coordenar, supervisionar, monitorar, avaliar e executar as
atividades do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no SUS (SASISUS), nas suas áreas de
atuação, observadas as práticas de saúde e as medicinas tradicionais; atua também no
desenvolvimento das atividades de execução orçamentária, financeira e contábil relativas aos
créditos sob a gestão específica de cada Distrito Sanitário Especial Indígena. São trinta e quatro
unidades gestoras, descentralizadas, responsáveis pela execução das ações do SASISUS.
Criados pela Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, trata-se de um modelo de organização de
serviços orientado para um espaço etno-cultural dinâmico, geográfico, populacional e
administrativo bem delimitado, no qual contempla um conjunto de atividades técnicas, visando
medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de
saúde e das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais necessárias à
prestação da assistência, com controle social. Foram distribuídos no território brasileiro
estrategicamente segundo critérios territoriais e não, necessariamente, por estado tendo como base a
ocupação geográfica das comunidades indígenas. Nesse sentido abrangem mais de um município e
em alguns casos mais de um estado. Estão estruturados por oito subunidades administrativas: Seção
de Apoio Administrativo (SEAD), Serviços de Recursos Logísticos (SELOG), Serviço de
Orçamento e Finanças (SEOF), Serviço de Recursos Humanos (SERH), Serviços de Edificações e
Saneamento Ambiental (SESANI), Escritório Local, Divisão de Atenção à Saúde Indígena (DIASI)
e a Casa de Saúde do Índio (CASAI), conforme ilustração gráfica das figuras 2 e 3 do Anexo II
deste relatório.
Como já mencionado todas as competências descritas anteriormente estão previstas no Decreto nº
8.065/2013 e na Portaria MS nº 3.965/2010, a qual aprova os Regimentos Internos dos órgãos do
Ministério da Saúde. No entanto, a referida Portaria encontra-se defasada em relação às atividades
desenvolvidas pelas unidades e subunidades da SESAI, tendo em vista às competências instituídas
pelo Decreto, fruto de sucessivas revogações de decretos anteriores. Atualmente encontram-se em
revisão as competências regimentais das unidades e subunidades integrantes da estrutura dos órgãos
do Ministério da Saúde, aguardando a edição de uma nova Portaria.
Desta forma a SESAI está estruturada em cinco unidades estratégicas responsáveis pela condução
dos macroprocessos finalísticos que orientam os resultados estratégicos da instituição. O Quadro
A.1.3.1 do Anexo I demonstra as informações referentes às unidades estratégicas da SESAI
destacando os papeis desenvolvidos por cada unidade, os titulares responsáveis e os respectivos
períodos de atuação.
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Figura 2 – Estrutura Organizacional dos DSEI

Fonte: www.saude.gov.br/sesai
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Figura 3 – Mapa de Localização dos DSEI

Fonte: CGMASI/DGESI/SESAI

1.4. Macroprocessos Finalísticos
Conforme já mencionado no item 1.2 deste relatório, a SESAI foi instituída no final do exercício de
2010, sendo estruturada de modo incipiente, onde tudo teve que ser construído com grande
dependência das autorizações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) quanto à
estruturação de pessoal, dificultando sobremaneira a sua organização interna, a qual vem sendo
implantada com dificuldades. Nesse sentido, dada a pouca idade institucional da secretaria e o
reduzido quadro de profissionais com expertise em planejamento estratégico, mas especificamente,
em análise de processos, não foi realizado o mapeamento dos processos das suas unidades com base
em metodologias que visam identificar a racionalização e a melhoria contínua dos fluxos dos seus
processos de trabalho.
No entanto, para cumprir com a sua missão institucional a SESAI desenvolve suas ações agrupadas
em cinco grandes conjuntos de atividades pelos quais estão diretamente vinculados às suas
competências institucionais e ao seu objetivo estratégico, gerando valor para a população indígena
apartir dos resultados esperados e seus respectivos produtos e serviços, ambos, comtemplados no
planejamento estratégico da instituição:
a)
b)
c)
d)
e)

Atenção Integral à Saúde Indígena;
Saneamento Ambiental e Edificações de Saúde Indígena;
Gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
Fortalecimento do Controle Social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
Gestão de Pessoas e Educação Permanente no âmbito do Subsistema de Atenção à
Saúde indígena.

Atenção Integral à Saúde Indígena
Trata-se de um conjunto de ações relacionadas com a assistência à saúde prestada aos povos
indígenas no âmbito da atenção primária, prioritariamente aos que habitam nas terras indígenas.
Tais ações visam proteger, promover e recuperar a saúde dos povos indígenas considerando o
fortalecimento da medicina tradicional indígena, bem como a definição de parâmetros, no diálogo
com os DSEI, sobre as demandas de média e alta complexidades da população indígena no SUS e a
inserção da rede de saúde indígena das articulações interfederativas, de modo a fortalecer a
integração entre o SASISUS com o SUS nos programas governamentais. Inclui-se a ainda a
prestação de atenção à saúde no apoio aos pacientes indígenas referenciados pelos DSEI para
atendimento de média e alta complexidade na rede SUS. É formado basicamente por dois principais
macroprocessos finalísticos:
a) Atenção integral à saúde indígena;
b) Articulação interfederativa para a organização da referência de média e alta
complexidades para a população indígena.
O primeiro macroprocesso refere-se ao desenvolvimento de ações com enfoque na implementação
de um modelo de atenção à saúde diferenciado para os povos indígenas, conforme preconizado pela
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), em articulação com o SUS.
A operacionalização da implementação do Subsistema de Saúde Indígena conforme preconiza a
PNASPI é direcionada pelo Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI). As ações
programáticas de saúde são desempenhadas, acompanhadas e monitoradas pela Coordenação Geral
de Atenção à Saúde Indígena (CGAPSI). A coordenação organiza-se na forma de áreas técnicas
com o intuito de buscar maior articulação com as demais coordenações do Ministério da Saúde e
promover a adaptação das políticas de saúde à realidade dessa população, contemplando as
especificidades culturais e fomentando os processos de cuidado tradicional com protagonismo dos
povos indígenas. No exercício de 2014 foram realizadas várias atividades relacionadas com a
atenção primária (saúde bucal, saúde da mulher e da criança, saúde mental, alimentação e nutrição,
imunização, endemias, tuberculose, DST/AIDS, Hepatites Virais e assistência farmacêutica) aos
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povos indígenas na execução do referido macroprocesso, com destaque aos principais produtos e
serviços:












Ampliação do acesso da população indígena às ações de atenção primária nos 16
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) prioritários;
Garantia do acesso a medicamentos e qualificação da assistência farmacêutica nos 34
DSEI;
Ações de saúde mental aprimoradas, priorizando os DSEI com maior incidência de
suicídios e agravos de saúde mental;
Melhoria das ações de atenção e vigilância à saúde da mulher e da criança;
Ampliação do acesso e melhoria da qualidade das ações de saúde bucal;
75% das crianças menores de 7 anos com esquema vacinal completo, de acordo com
o calendário indígena de vacinação;
Estruturação da vigilância alimentar e nutricional e aprimoramento das ações de
combate à desnutrição nos DSEI;
Aprimoramento das ações de controle das doenças transmissíveis prioritárias
(DST/HIV/HV/malária e doenças em eliminação);
Implementação dos componentes de saúde dos projetos de mitigação ambiental
relacionados aos grandes empreendimentos;
Projetos para a atuação no contexto intercultural implementados;
Projetos de educação permanente com enfoque na atenção primária à saúde
implementados.

A articulação interfederativa realizada pela SESAI foi fortalecida a partir da publicação da
Resolução nº 10, de 17 de dezembro de 2013, que aprovou a participação dos representantes dos
DSEI, na qualidade de convidados, nas reuniões e atividades realizadas pelas Comissões
Intergestores Regionais (CIR) e Comissões Intergestores Bipartites (CIB) de modo a promover a
articulação e integração dos gestores do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) com
os gestores estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS) em torno de temas afetos à
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e sua relação com as políticas públicas
de saúde do SUS. Apesar dos representantes dos DSEI terem garantido por meio dessa resolução
sua participação como convidados, nem sempre as pautas da saúde indígena são inseridas nas
discussões das CIR/CIB. Entretanto, em algumas regiões de saúde a participação dos DSEI na CIR
é notória, inclusive, com direito a voto. Para a organização das referências para os serviços de
média e alta complexidade dos municípios e estados, o desconhecimento da Política Nacional de
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas pelos gestores municipais e estaduais dificulta o diálogo com
os DSEI. O DASI apoia os DSEI na articulação interfederativa visando garantir a inserção da
população indígena nos fluxos assistenciais do SUS. Como produtos e serviços realizados na
execução das atividades inerentes a este macroprocesso destacam-se:






DSEI participando da pactuação de 17 Contratos Organizativos de Ação Pública
(COAP) de regiões de saúde com população indígena;
Projeto de apoio distrital aos DSEI implementado e monitorado;
DSEI inseridos nos planos de ação da Rede Cegonha;
DSEI inseridos no fluxo de regulação de estados e municípios;
Regulamentação e contratualização de incentivos de ações complementares da
atenção primária e da atenção especializada para a saúde indígena.

Destacam-se como principais parceiros a Universidade de São Paulo (UNIFESP), os estados e
municípios.
Saneamento Ambiental e Edificações de Saúde Indígena
Trata-se de um conjuto de ações referentes ao planejamento, à coordenação, à supervisão, o
acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da execução das ações de saneamento ambiental e
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edificações em saúde pública em áreas indígenas realizadas pelos DSEI. As ações de saneamento
ambiental em áreas indígenas estão relacionadas ao abastecimento de água, seja na implantação de
novos sistemas, ampliação ou na melhorias de sistemas implantados, com ênfase na água ofertada
de boa qualidade para o consumo humano visando a redução de doenças de veiculação hídrica.
Além disto destacam-se as ações relacionadas ao esgotamento sanitário, melhorias sanitárias
domiciliares e manejo de resíduos sólidos. Tais ações visam melhorar as condições sanitárias das
populações atendidas. Já as ações de edificações em saúde pública referem-se a obras de
implantação ou reforma/ampliação das unidades estruturantes da rede de referência de assistência à
saúde indígena, tais como as CASAI, os Polos Base e Postos de Saúde/Unidades Básicas de Saúde
Indígena. É formado basicamente por dois principais macroprocessos finalísticos:
a) Diretrizes para as ações e projetos referentes a saneamento ambiental em áreas
indígenas;
b) Diretrizes para as ações e projetos referentes estruturação física das edificações de
saúde indígena;
Em 2014, as atividades relacionadas aos macroprocessos saneamento ambiental e estruturação física
das edificações de saúde indígena, foram intensificadas e implementadas por vários processos de
trabalhos, dentre os quais destacam-se o monitoramento e avaliação da execução de obras e serviços
realizados nos DSEI, bem como a fiscalização e o acompanhamento da execução destas obras e
serviços; o apoio na elaboração e/ou contratação de projetos técnicos de engenharia; o planejamento
e a supervisão de ações de educação em saúde relacionados ao saneamento; o apoio aos DSEI na
articulação e implantação de obras e serviços desenvolvidos por órgãos estaduais e municipais
relacionados ao saneamento; o acompanhamento, monitoramento e avaliação junto aos DSEI nas
atividades de controle da qualidade da água para consumo humano nos sistemas e soluções
alternativas de abastecimento de água das aldeias indígenas; a elaboração de Termos de Referência,
o planejamento e acompanhamento dos processos para desenvolvimento e execução de capacitações
nas áreas de saneamento ambiental, saúde pública, arquitetura, engenharia e desenvolvimento de
projetos de edificações de saúde; o apoio aos DSEI na formulação, estruturação e implementação de
ações de operação e manutenção das obras e serviços de saneamento ambiental implantados; o
monitoramento e avaliação das ações de hidrogeologia voltadas para o abastecimento de água nas
aldeias indígenas; a análise dos projetos de sistemas de abastecimento de água, melhorias sanitárias
domiciliares e edificações elaborados pelos DSEI, bem como os processos de manutenção dos
sistemas de abstecimento de água e de edificações de saúde indígena; proposição de melhorias nos
sistemas de informação de saneamento ambiental e de edificações dos DSEI; acompanhamento,
monitoramento, avaliação e apoio aos DSEI na elaboração e implementação dos Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de Serviços de Saúde nas atividades de manejo dos resíduos
sólidos e de serviços de saúde das aldeias indígenas. Entre os principais produtos e serviços
relacionados aos referidos macroprocessos estão:









Projetos de pesquisa e estudos elaborados na linha de soluções alternativas e de
modelos tecnológicos de saneamento ambiental;
Contratação de obras e serviços de saneamento ambiental e de edificações ;
Projetos de engenharia e projetos técnicos elaborados relacionados a abastecimento
de água, melhorias sanitárias domiciliares e de edificações de saúde indígena;
Projetos de educação ambiental elaborados;
Obras executadas;
Oferta de água potável;
Projetos e processos analisados referentes à saneamento ambiental e edificações;
Planos de gerenciamento dos resíduos elaborados;
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Gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígen
Trata-se de um conjunto de ações que visam garantir as condições necessárias à gestão do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no SUS (SASISUS), promovendo o fortalecimento da
gestão nos DSEI. Conduzido pelo Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI), nos termos
do art. 48 do Decreto nº 8.065/2013, atuou por meio de diversos processos de trabalho, os quais
propiciaram a entrega de produtos às unidades da SESAI bem como à população indígena no
exercício de 2014. É composto por oito macroprocessos que nortearam suas prinipais atividades
desenvolvidas ao longo do exercício em referência e destina-se às unidades da SESAI e à população
indígena:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI);
Telessaúde na Saúde Indígena;
Sistema HORUS Indígena;
Sistema de Georeferenciamento (GEOSI);
Territorialização de Polos Base;
Sala de Apoio a Gestão Estratégica do Ministério da Saúde (SAGE);
Meio de Transporte (Terrestre, Fluvial e Aéreo); e
Controles Internos.

Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI)
Trata-se de um sistema desenvolvido no intuito de captar várias informações referentes à saúde da
população indígena, as quais servem para auxiliar os gestores da Secretária de Saúde Indígena e
servidores da área, a tomarem decisões e providências que viabilizem o atendimento aos povos
indígenas.
No exercício de 2014, atingiu-se o quantitativo de 27 DSEI com a versão 4.0 do SIASI instalados.
A fim de operacionalizar o sistema foram realizadas capacitações do SIASI junto aos profissionais
das diversas áreas técnicas dos DSEI. Ainda são necessárias ações de melhoria no suporte Help
Desk prestado pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS), na renovação da estrutura
computacional e nos links de internet dos DSEI. Como produtos e serviços destacam-se os dados e
informações de atenção a saúde indígena disponibilizadas às unidades da SESAI e à população
indígena.
Telessaúde na Saúde Indígena
Consiste em uma ferramenta criada para auxiliar os médicos que trabalham na atenção primária à
saúde, na atenção básica, tirando dúvidas sobre doenças, possibilitando a comunicação dos
profissionais com especialistas localizados em outros pontos. O DSEI Pernambuco receberá o
primeiro ponto de Telessaúde dos 58 pontos possíveis de implantação na Região Nordeste. O
evento para a efetivação do programa acontecerá em Recife, nos dias 09 e 10 de abril de 2015.
Sistema HORUS Indígena
Trata-se de um sistema de monitoramento que visa manter informado o nível central quanto ao
fluxo, utilização e o nível de abastecimento de medicamentos dos 34 DSEI. Sua finalidade é
proporcionar um controle efetivo das aplicações dos recursos na aquisição, distribuição e
dispensação de medicamentos, bem como no controle da compra de material médico hospitalar
(MMH) e insumos odontológicos. No âmbito da saúde indígena, para aprimorar o monitoramento
da assistência farmacêutica, foi estabelecida uma parceria entre a SESAI, a Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e o DATASUS, ambas unidades do Ministério da
Saúde (MS), para o desenvolvimento do DW (Data Warehouse) / BI (Business Intelligence) do
HÓRUS Indígena. Essa ferramenta possibilitará a geração de relatórios multivariados e mais
completos dos que se obtém diretamente no sistema, tais como relatórios de entradas e saídas;
prazos de validade mais próximos dos medicamentos dos DSEI; consumo médio mensal, que além
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do consumo médio, mostra a posição de estoque e a duração do estoque em dias; monitoramento da
utilização do HÓRUS, além do mapa que monitora a utilização pelos DSEI. Esses relatórios
mostram um panorama geral, além de ser possível inserir filtros por estabelecimento e data, para
uma visualização mais específica.
No planejamento da aquisição centralizada de medicamentos pelo MS ainda é utilizado o
FORMSUS, formulário eletrônico de dados, preenchido pelos DSEI, com dados do estoque real e
consumo mensal. A SESAI consolida os dados para identificar a situação de abastecimento de cada
Distrito para subsidiar as ações para aquisição. O FORMSUS também tem a finalidade de monitorar
e avaliar o consumo e o estoque de medicamentos dos DSEI. Contratos foram firmados para a
compra de insumos estratégicos, além do acompanhamento dos pregões realizados. Para a
distribuição leva-se em consideração a região, locais de entrega, principais doenças prevalentes em
cada local, estoque do mês, consumo, entre outros. A distribuição é realizada nas seguintes
modalidades:
I. Centralizada – entregas realizadas pelo MS para os DSEI da Região Norte, CASAI-DF

e estoque estratégico; e
II. Descentralizada – entregas realizadas pelos fornecedores para os DSEI localizados nas
regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. A dispensação é realizada pelos Polos
e CASAI, e a entrega é realizada por cada DSEI, de acordo com suas especificidades
com registro da entrega em fichas de controle.
Para a implantação do sistema HORUS faz-se necessário a disponibilização dos links de internet
por parte da EMBRATEL. No ano de 2014, o processo de implantação do HORUS foi efetivado
culminando 34 sedes de DSEI, 45 Casais e 87 Polos Base. Como produtos e serviços ofertados
neste macroprocesso destacam-se as informações gerenciais sobre o controle da aquisição,
distribuição e dispensação de medicamentos às unidades da SESAI e à população indígena.
Sistema de Georeferenciamento (GEOSI)
Trata-se de uma ferramenta sistêmica robusta, moderna, organizada e rápida para a tomada de
decisões, a partir de uma análise espacial voltada para o monitoramento através da compilação e
processamento de dados de forma organizada e relacionada. Destina-se à coleta, armazenamento,
tratamento e apresentação de dados georreferenciados relativos à gestão sanitária de aldeias
indígenas. Para apoiar o processo de georeferenciamento das aldeias no Brasil, estão sendo
utilizados os receptores GPS adquiridos em 2013. No exercício de 2014 atigui-se o quantitativo de
1.369 aldeias georeferenciadas, equivalente a 26% do total de aldeias no pais. No entanto, ressaltase que, em termos proporcionais, quanto mais se avança na implantação do sistema, se multiplicam
as aldeias indígenas no território brasileiro.
Em 2014, uma nova plataforma do GEOSI foi desenvolvida com a característica WEB. Essa
perspectiva se torna importante, tendo em vista as metas de georeferenciamento e a composição de
um banco de dados geográfico. As novas medidas facilitam a abordagem de monitoramento e
avaliação na dimensão territorial. Atualmente, o único DSEI, cujas aldeias estão 100%
georeferenciadas, é o DSEI de Manaus.
Territorialização de Polos Base
O referido macroprocesso de trabalho tem por finalidade a avaliação dos territórios dos Polos Base
e o ajustamento da configuração atual dos DSEI. A territorialização dos Polos Base foi finalizada
com a oficina de GEO informação, realizada em Brasília no período de 09 a 12 de dezembro de
2014.
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Sala de Apoio a Gestão Estratégica do Ministério da Saúde (SAGE)
A Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde – SAGE tem por finalidade a
divulgação dos dados da atenção básica da população indígena, considerando as aldeias
georreferenciadas. Permite também a visualização da distribuição do fenômeno de espacialização e
subsidia os gestores públicos com elementos palpáveis em suas tomadas de decisões. Tal
ferramenta também é utilizada no monitoramento de várias áreas: Assistência Farmacêutica,
Programa Mais Médicos, Mapeamentos básicos de população por DSEI, Polos Base e Aldeias.
Meios de Transportes
O macroprocesso referente aos meios de transportes é fundamental para a definição do bom
desempenho das atividades institucionais da SESAI. É utilizado em várias frentes de trabalhos, tais
como no desenvolvimento dos trabalhos das equipes multidisciplinares de saúde; no
acompanhamento e monitoramento da execução das ações da atenção básica; no envio de
mercadorias e medicamentos; e no transporte de pacientes e seus acompanhantes para os
tratamentos de saúde (consultas médicas, cirurgias e exames), além de outras atividades. Em 2014 a
multimodalidade de transporte utilizada pelas unidades da SESAI foram:
I. Transporte Terreste – 18 DSEI com serviço de locação de veículos (Alagoas,

Araguaia, Bahia, Ceará, Cuiabá, Guatoc, Kaiapó do MT, Kaiapó do Pará, Leste de
Roraima, Litoral Sul, Maranhão, Minas Gerais/ES, Pernambuco, Porto Velho,
Tocantins, Xingu, Xavante e Yanomami. Em 2014, 13 DSEI participaram de ATA
de Registro de preço, para aquisição de veículos: Alto Rio Solimões, Ceará, Interior
Sul, Litoral Sul, Mato Grosso do Sul, Potiguara, Vale do Javari, Xavante, Alto Rio
Purus, Kaiapó do Mato Grosso, Cuiabá, Minas Gerais/ ES e Bahia);
II. Tranporte Fluvial – 4 DSEI com locação de embarcação (Alto Rio Purus, Manaus,
Vilhena e Litoral Sul) e 2 DSEI fizeram aquisição de embarcações (Alto Rio Juruá e
Rio Tapajós);
III. Transporte Aéreo – 20 DSEI com serviço de hora voo no exercício de 2014 (Alto
Rio Juruá, Alto Rio Purus, Alto Ri o Negro, Alto Rio Solimões, Amapá, Araguaia,
Guatoc, Kaiapó do MT, Kaiapó do Pará, Leste de Roraima, Manaus, Médio Rio
Purus, Médio Rio Solimões, Parintins, Rio Tapajós, Vale do Javari, Xingu, Xavante,
Altamira e Yanomami).
Controles Internos
Com o intuito de contribuir para o fortalecimento dos controles internos utilizados pela SESAI, foi
intensificado e implementado ações que visaram a padronização das atividades, dos
encaminhamentos e prazos, mediante a instituição dos seguintes fluxos de controle:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Fluxo de Custeio nas aquisições e compras;
Fluxo de MMH e Material Odontológicos;
Fluxo de Investimentos relacionados a bens móveis;
Fluxo da gestão da frota de veículos (ContratoTicket-car);
Fluxo de medicamentos;
Lógica de encaminhamentos e instrução processual interna;
Fluxo de Edificações e Saneamento;
Fluxo de Convênios; e
Fluxo de Planejamento (E-car).
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Tal medida, além de atender a recomendações dos órgãos de controle, imprimem uma nova lógica
de execução e relação com as unidades gestoras – DSEI no que tange às tomadas de decisões,
papeis e responsabilidades.
A SESAI, por intermédio do seu Departamento de Gestão (DGESI), reestabeleceu as tratativas com
o DATASUS e seu escritório de projetos no que tange a um sistema de controle e gestão de
contratos firmados pelos DSEI. Neste sentido, foi aproveitada uma experiência exitosa no
Ministério da Saúde relacionada ao sistema SILOS utilizado no Departamento de Logistica
(DLOG). Intitulado “SIASI – Contratos”, o referido sistema constitue-se de um módulo dentro do
sistema SIASI que terá ajustes no escopo para adequações às necessidades específicas da SESAI. O
projeto encontra-se atualmente com escopo estabelecido e aprovado pelo Comitê de Informática e
Informação do Ministério da Saúde – CIINFO e iniciou a etapa de mapeamento de processos e
produção no final de dezembro de 2014.
Em conjunto com a implementação do SIASI contratos, a Divisão de Apoio Administrativos aos
DSEI (DIADSEI) em parceria com o Divisão de Apoio Técnico aos DSEI (DATDSEI) trabalha
para a homologação do sistema SIASI Transportes, que tem como escopo fazer a gestão da frota
interna da SESAI, inclusive nos DSEI. Grande parte do sistema já havia sido homologado e
validado pela gestão anterior, entretanto ajustes finos relacionados a lógica de cadastro, relatórios e
monitoramentos oferecidos estão sendo realizados para melhor customização da ferramentas às
necessidade da Secretaria. Parte das Solicitações de mudanças e ajustes solicitados já foram para a
área de produção do DATASUS. Estima-se que no final de Março de 2015 já se tenha o sistema
funcionando como piloto em unidades que o DGESI irá selecionar.
Com a construção de módulos no SIASI, houve um estreitamento com o DATASUS. Os projetos
relacionados à CGASI reestabeleceram a representatividade do DGESI junto ao DATASUS, bem
como fortaleceram as iniciativas junto ao escritório de projetos, parceiro importante na
implementação de melhorias na gestão relacionadas a tecnologia da informação e comunicação.
O Departamento utilizava equipamentos de informática obsoletos que não suportavam a versão
atualizada de alguns arquivos e sistemas, os quais geravam atraso na execução das demandas do
setor. Os equipamentos novos devem viabilizar o serviço, auxiliando o servidor na busca de eficácia
e celeridade no trabalho diário desse departamento. Foram adquiridos 17 equipamentos
(computadores), para atender o DGESI, suas coordenações e divisões (Gabinete, CGASI, CGMASI,
DIADSEI e DATDSEI). Tal aquisição foi fundamental para celeridade de consultas aos sistemas
estruturantes e de controle.
Foram realizadas capacitações que atenderam aos DSEI e ao próprio departamento, visando uma
administração mais eficiente. As capacitações foram: o Treinamento em serviço (orientação na
instrução processual DSEI – Mato Grosso do sul e Kaiapó – PA), Fiscalização de contratos (em
especial horas voo), SIASG, SPIUNET, SIAF GERENCIAL, Pregoeiro e elaboração de Termo de
Referência, com o apoio da CODEPACI.
A CGASI contribuiu para a construção do Modelo de mensuração do desempenho dos DSEI no que
tange ao Teto Orçamentário (Estratégia da CGPO). Neste sentido, foram propostos dois indicadores
de desempenho da Gestão Operacional para mensurar a eficácia e eficiência dos DSEI em relação
aos contratos e licitações. Foram propostos 02 (dois) indicadores (Contratos Emergenciais e
Reconhecimento de Dívida). Analisando o histórico de contratos dos DSEI, foram estabelecidas três
escalas que terão notas atribuídas dentro do modelo proposto pela CGPO. A intenção dos
indicadores é mensurar os desempenhos e criar uma cultura que privilegie o planejamento e o
monitoramento da execução contratual, respeitando-se os prazos para novas aquisições/contratações
para que não tenhamos contratos emergenciais ou reconhecimento de dívidas, exceto nos casos
fortuitos.
Destacam-se como principais parceiros as unidade do Ministério da Saúde: SAA, DLOG, DAF/MS,
SE/MS e a FIOCRUZ.
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Fortalecimento do Controle Social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
Trata-se de um conjunto de ações implementadas e intensificadas visando fortalecer e garantir a
participação da população indígena nos órgãos colegiados de formulação, acompanhamento e
avaliação das políticas públicas de atenção à saúde, saneamento e edificações, por meio dos
Conselhos de Saúde Indígena. Os macroprocessos de trabalho com a saúde indígena apresentam,
como um todo, particularidades e especificidades que devem ser levadas em conta desde o
momento do planejamento das ações até o momento de análise dos dados de execução. O controle
social promovido na saúde indígena não é diferente, tendo desafios gerados por peculiaridades que
as comunidades indígenas apresentam, tais como a dificuldade de acesso a aldeias e grandes
distâncias entre aldeias de um mesmo DSEI; e as diferenças culturais, que incluem línguas e
processos de representação política, distintos daqueles com os quais os gestores da administração
pública estão acostumados a lidar. Todos esses fatores são partes essenciais a serem levadas em
consideração no processo de construção de uma gestão democrática e participativa que respeite as
especificidades culturais e realidades diferentes. Conduzidos pelo Gabinete da SESAI, é formado
basicamente por dois principais macroprocessos finalísticos:
a) Apoio nas reuniões das instâncias do controle social (Conselhos Locais de Saúde
Indígena (CLSI), Conselhos Distritais de Saúde indígena (CONDISI) e Fórum
Permanente dos Presidentes dos CONDISI;
b) Apoio nas capacitações dos conselheiros nos DSEI.
No exercício de 2014, entre os principais produtos e serviços relacionados aos referidos
macroprocessos estão a realização das reunões, das capacitações e a entrega de equipamentos do kit
do Programa de Inclusão Digital aos 11 CONDISI ainda não contemplados. Tais equipamentos são
compostos de uma TV digital de 32 polegadas, microcomputador e impressora.
Gestão de Pessoas e Educação Permanente no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde
indígena
Trata-se de um conjunto de atividades de apoio à política de gestão de pessoas para a saúde
indígena, em parceria com as unidade do Ministério da Saúde (MS) e do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), e em educação permanente, na qualificação dos
trabalhadores da rede de saúde indígena. Tais atividades foram conduzidas pela CODEPACI e
basicamente se constituem de dois macroprocessos de trabalho:
a) Gestão de Pessoas;
b) Educação Permanente.
No exercício de 2014 as atividades inerentes ao macroprocesso Gestão de Pessoas foram
intensificadas e implementadas por meio de cinco principais linhas de atuação:
I. Autorização junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) para

II.
III.
IV.
V.

realização do concurso público para cargo efetivo do processo seletivo para
contratação temporária de Agentes Indígenas de Saúde e de Saneamento;
Levantamento da Força de Trabalho da SESAI;
Chamamento Público;
Programa Mais Médicos;
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos SIARH – SESAI;

Apesar da solicitação enviada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) não foi
autorizado a realização de concurso público para servidor efetivo e nem processo seletivo para a
contratação temporária de Agente Indígena de Saúde (AIS) e Agente Indígena de Saneamento
(AISAN) no exercício de 2014. Por esta razão o Ministério da Saúde e o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) buscaram uma alternativa para sanar a atual forma de
contratação dos trabalhadores da saúde indígena (celebração de convênio), elaborando
conjuntamente a proposta de criação do Instituto Nacional de Saúde Indígena (INSI). Tal proposta
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foi apresentada à Casa Civil, ao Ministério da Justiça, aos Presidentes dos Conselhos Distritais de
Saúde Indígena (CONDISI), aos Coordenadores dos DSEI e a Mesa Nacional de Negociação do
SUS e foi bem aceita por todos. Atualmente, a minuta de projeto de lei do INSI está em análise na
Casa Civil da Presidência da República.
Em levantamento realizado pela SESAI da força de trabalho no exercício de 2014 foram apurados
os quantitativos de 2.080 Servidores, 461 Contratos Temporário da União (CTU), 4.123
Terceirizados, 12.346 Conveniados e 121 Cargos Comissionados sem outro vínculo, totalizando
19.131 trabalhadores da SESAI distribuídos nos 34 DSEI, nas unidades do nível central da SESAI,
CASAI, Polos Base e Aldeias. O monitoramento desse contigente se dá trimestralmente com a
finalidade de atualizar a Força de Trabalho para a geração de relatórios de acompanhamento da
Gestão de Pessoal. Além do levantamento in loco, são recebidas informações dos DSEI e
CGESP/MS. De posse destes dados é elaborado o lotaciograma dos DSEI, CASAI e Polos Base,
contemplando nome, categoria profissional e vínculo. Em 2014 foram realizadas 3 visitas aos DSEI
Yanomami, Xingu e Minas Gerais/Espirito Santo para a monitoramento da força de trabalho.
Para que o processo de seleção das entidades ocorresse de forma transparente, em 2013 foi
realizado o chamamento público, sendo constituído de quatro fases. A primeira fase visava a
publicação do edital com as datas limite para credenciamento e cadastramento da entidade. A
segunda fase foi marcada pela análise da documentação de habilitação, emissão de parecer e nota
técnica por comissão constituída para esse fim. Em seguida foi emitida uma manifestação pelo
secretário da SESAI, e, por fim, o resultado da seleção que aprovou a Missão Evangélica Caiuá, a
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e o Instituto de Medicina
Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), ambos, publicado no Diário Oficial da União (DOU) e
no site da SESAI. Decorrido todas as fases, as entidades ficaram responsáveis pela contratação de
trabalhadores para atuarem nas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena. Em 2014 foram
contratados 12.346 trabalhadores dos 13.299 pactuados no chamamento público.
O Programa Mais Médico visa melhorar o atendimento aos usuários do SUS, promovendo um
aumento na capacidade de atendimento nas regiões com maior vulnerabilidade social e nos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas. Com o intuito de solucionar a escassez de médicos e a distribuição
irregular desses profissionais no território nacional, o programa conta com a participação de
médicos brasileiros, médicos estrangeiros e médicos brasileiros formados no exterior
(Intercambistas) e médicos cooperados (Cubanos). Atualmente são 305 profissionais que se somam
às equipes médicas já existentes na saúde indígena, sendo 293 médicos cooperados, 8 médicos
brasileiros e 2 médicos intercambistas.
A SESAI, representada pela CODEPACI, apoia o programa realizando o acompanhamento junto
aos DSEI desde a chegada dos médicos e em casos de dúvidas que surgem após a alocação dos
profissionais.
As Declarações de Registro Único que trata a Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, são enviadas
aos DSEI por e-mail e por correio, assim que recebidas pela CODEPACI. Ainda nesta linha de
atuação intensificaram-se as ações de apoio operacional na emissão de passagens, diárias e
elaboração de material de apoio aos encontros presenciais da Especialização em Saúde Indígena da
UNIFESP, ocorridos em Manaus, no período de 27/10/2014 a 02/11/2014 com a participação de
102 médicos; em São Paulo, de 05 a 08 de novembro de 2014 com 28 médicos; e em Belém, de 03
a 05 de dezembro de 2014 com 45 médicos.
A outra linha de atuação, ainda dentro do macroprocesso referente à gestão de pessoas, está
relacionada ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIARH – SESAI). O
SIARH foi desenvolvido pelo DATASUS em parceria com a SGETS/MS e a SESAI visando
otimizar o monitoramento da força de trabalho. Este sistema encontra-se em fase final de
aprimoramento onde estão sendo realizados os últimos ajustes e testes. O banco de dados do
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SIARH-SESAI possui atualmente 9.445 cadastros realizados referentes aos trabalhadores, num
montante de 12.346 trabalhadores contratados pelos convênios.
Destacam-se ainda as atividades de apoio à unidade de recursos humanos do Ministério da Saúde, a
CGESP, tais como o recebimento, acolhimento e encaminhamento de novos servidores efetivos e
CTU para os departamentos e coordenação geral desta Secretaria; o auxilio a COAPE/CGESP nas
atividades de recursos humanos, tendo em vista a peculiaridade dos servidores que atuam na saúde
indígena; e as atividades de apoio à avaliação de desempenho institucional e individual, de acordo
com lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008 e o Decreto nº 7.133, de março de 2010,
considerando o período de doze meses. No ano de 2014 foram realizadas 61 Avaliações de
desempenho dos servidores em Brasília e 13 avaliações dos Coordenadores dos DSEI que recebem
cargos comissionados DAS 3, tendo em vista que o restante dos 34 DSEI são DAS 4 e não estão
sujeitos à avaliação.
Quanto às atividades inerentes ao macroprocesso Educação Permanente foram intensificadas e
implementadas por meio de quatro linhas de atuação:
I. Capacitação de servidores da SESAI de acordo com Política de Educação Permanente

em parceria com a CGESP/SAA/SE/MS;
II. Institucionalização da Política de Educação Permanente;
III. Acompanhamento do programa de qualificação dos Agentes Indígenas de Saúde e de
Saneamento;
IV. Apoio e qualificação aos demais tabalhadores da rede de saúde indígena.
Capacitação de servidores da SESAI de acordo com Política de Educação Permanente em parceria
com a CGESP/SAA/SE/MS
De acordo com os pressupostos e diretrizes da Política de Educação Permanente, as ações de
capacitação realizadas pela SESAI, em parceria com a CGESP/MS, devem considerar as
especificidades das secretarias e unidades descentralizadas no MS; as políticas prioritárias do SUS;
os objetivos estratégicos do MS; a necessidade de superar a fragmentação dos processos de
trabalho; as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde; e a capacidade
instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde. Assim sendo, a
CODEPACI, após levantamento das necessidades de capacitação e qualificação de seus
trabalhadores, pactuou as prioridades com o DGESI, por estar concentrado o maior quantitativo de
servidores do SUS. No exercício de 2014, em parceria com a CGESP, foram executadas 7 (sete)
atividades de capacitação, num total de 180 servidores capacitados.
Institucionalização da Política de Educação Permanente
A SESAI instituiu o comitê de Educação Permanente, mediante a Portaria nº 34, de 24 de maio de
2013, no sentindo de promover a integração entre seus departamentos, fortalecer e validar os
processos voltados para a política de Educação Permanente sob coordenação da CODEPACI.
Assim, a CODEPACI iniciou a aproximação das áreas internas da SESAI promovendo 03 reuniões
com a devida representatividade deste comitê, no sentindo de levantar as necessidades de
qualificação e capacitação de seus servidores/trabalhadores, originando a agenda de necessidades
de capacitação para a Educação Permanente do ano de 2015.
Acompanhamento do programa de qualificação dos Agentes Indígenas de Saúde e de Saneamento
O programa de qualificação dos AIS e AISAN é uma iniciativa da SESAI em parceria com a
SGTES e tem como principal objetivo a atualização prática e teórica destes agentes no seu âmbito
de atuação. No exercício de 2014, a CODEPACI acompanhou as reuniões entre as instituições que
participam do processo, tais como a SGTES, a FIOCRUZ e as Escolas Técnicas do SUS, onde
foram realizadas quatro reuniões com a equipe de conteudistas e demais instituições envolvidas.
Nestas reuniões foram discutidos os temas elencados no mapa de competências agregando a
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construção didática de seus conteúdos. Para o programa de qualificação dos AIS os conteúdos
necessitam ser construídos em cima dos eixos Promoção a Saúde, com carga horária de 140 h;
Processos de Trabalho do AIS, com carga horária de 120 h; e Ações de Prevenção e Agravos e
Doenças e de Recuperação da Saúde dos Povos Indígenas, com carga horária de 240h, totalizando
500 h. Já para o programa de qualificação dos AISAN, os conteúdos necessitam ser construídos nos
eixos Promoção da Saúde no Território Indígena, com carga horária de 100h; Prevenção e
Operacionalização de Ações e Procedimentos Técnicos na Área de Saneamento, com carga horária
de 200h; e Processo de Trabalho do Agente Indígena de Saneamento, com carga horária de 120h,
totalizando 420 h. Nesta fase de construção de conteúdos, o grupo tem priorizado a forma do
aprender indígena em respeito as suas especificidades culturais. A fase de construção de conteúdos
para AIS e AISAN não pode ser concluída até dezembro de 2014, como previsto, sendo prorrogada
para março de 2015. Após a conclusão dos conteúdos, estima-se que o material seja revisado e
autorizado pelas instituições envolvidas, diagramado, impresso e publicado até julho de 2015. A
partir disto, será necessária a participação da CODEPACI, como agente interlocutor, junto às
unidades DASI, DSESI, DSEI, SGTES, FIOCRUZ e Escolas Técnicas do SUS para iniciar a
pactuação de implantação do referido programa nos 34 DSEI.
Apoio e qualificação aos demais tabalhadores da rede de saúde indígena
E, por último, a linha de atuação referente à qualificação dos demais trabalhadores da rede de saúde
indígena no exercício de 2014 foi marcada pelas capacitações realizadas em parceria com a OPAS
para o atendimento ao Departamento de Atenção à Saúde Indígena e à Coordenação Geral de
Planejamento e Orçamento (CGPO). No caso do DASI, foram planejados e executados 32
capacitações para 914 pessoas, atingindo o total de 853 capacitados. Para a CGPO, foram
planejados e executados nove capacitações para 550 pessoas, atingindo o total de 477 capacitados.
O quadro A.1.4.1 do Anexo I deste relatório demonstra todos os principais macroprocessos
finalísticos da SESAI identificando suas respectivas atividades, seus principais produtos e serviços
gerados, seus principais beneficiários internos e externos bem como as subunidades diretamente
responsáveis pelo desenvolvimento desses macroprocessos de trabalho.
Destacam-se como principais parceiros as unidades do Ministério da Saúde (CGESP, SGTES,
FIOCRUZ e as escolas técnica dos SUS) e a Organização Panamericana da Saúde (OPAS).

33

SEÇÃO III
DESENVOLVIMENTO
ITEM 2 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134/2013
2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA
Este item tem por objetivo a demonstração da estrutura de governança da UJ, explicitando as
atividades realizadas pelas unidades que a compõem, os mecanismos e controles internos adotados
para assegurar a conformidade da gestão e garantir o alcance dos objetivos planejados, as atividades
de correição, bem como a forma de remuneração dos membros de diretoria e de colegiados, quando
for o caso.
Os subitens 2.2, 2.3 e 2.5 da Parte A do Anexo II da DN TCU nº 134/2013, referentes à atuação da
unidade de auditoria interna, atividades de correição e remuneração paga a administradores,
respectivamente, não se aplicam à natureza jurídica da SESAI. A justificativa da não aplicação do
subitem 2.2 fundamenta-se na ausência de unidade de auditoria interna na estrutura organizacional
da SESAI. O subitem 2.3 está fundamentado na falta de competência da Secretaria para executar
atividades de correição bem como apuração de irregularidades. Tal competência é da CorregedoriaGeral do Ministério da Saúde, órgão seccional do Sistema de Correição do Poder Executivo
Federal, para todas as unidades do MS conforme preconiza o art. 13 do Decreto 8.065, de 7 de
agosto de 2013. O subitem 2.5 fundamenta-se na ausência de remuneração paga aos
administradores, membros da diretoria estatutária, do conselho de administração e do conselho
fiscal. Não existe tal estrutura e nem o pagamento a título de remuneração a administradores ou
qualquer um dos membros solicitados no referido normativo TCU no âmbito desta Secretaria.
2.1. Estruturas de Governança
É por meio dos conselhos nacional, estaduais e municipais de saúde que ocorre a participação mais
direta da comunidade na fiscalização e na condução das políticas de saúde. No Sistema Único de
Saúde os estados, Distrito Federal e os municípios possuem autonomia na gestão dos recursos e na
implantação e implementação das políticas públicas de saúde, baseadas nas diretrizes e normas do
Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Na saúde indígena não poderia
ser diferente. De acordo com a Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e de outras providências, instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena, fica assegurado o direito das populações indígenas de participar dos organismos
colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o
Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso.
Desta forma garantiu-se a participação indígena nos órgãos colegiados de formulação,
acompanhamento e avaliação das políticas públicas de saneamento, edificações e atenção à saúde,
por meio dos Conselhos de Saúde Indígena. No âmbito do Subsistema, de acordo com a Portaria
GM/MS nº 755, de 18 de abril de 2012, as instâncias colegiadas do controle social estão
estruturadas da seguinte forma:
a) Fórum Permanente dos Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena
(FPCONDISI), composto pelos presidentes dos 34 CONDISI, constituindo-se numa
instância permanente e consultiva;
b) Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI), composto paritariamente por usuários
(50%), trabalhadores (25%) e gestores/prestadores de serviço em saúde (25%),
constituindo-se legalmente nos 34 Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena
(DSEI), com caráter permanente e deliberativo;
c) Conselho Local de Saúde Indígena (CLSI), composto apenas por indígenas,
constituindo-se numa instância permanente, consultiva e propositiva. Atualmente é
composto por 397 CLSI.
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No âmbito da SESAI a unidade responsável pela condução das atividades relacionadas ao controle
social é a Assessoria de Apoio ao Controle Social, sendo esta subordinada ao Gabinete da SESAI.
Desta forma, ao garantir e promover o apoio às ações de fortalecimento do Controle Social da saúde
indígena prioriza uma gestão democrática e participativa das políticas públicas voltadas à saúde da
população indígena brasileira. Dentre essas ações incluem-se o processo de formação e capacitação
de conselheiros de saúde nos DSEI, a realização de reuniões das instâncias do controle social e de
Conferências Nacionais de Saúde Indígena.
O Fórum de Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde indígena (FPCONDISI) tem como
competência exercer o controle social, tendo como atribuição: participar da formulação e do
acompanhamento da execução da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas; zelar
pelo cumprimento da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas; e promover o
fortalecimento e a articulação do controle social no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena e do SUS. O FPCONDISI, no ano de 2014, realizou 06 reuniões, conforme programado,
com fins de executar as atribuições previstas. Essas competências legais, bem como as demais
aprovadas nos Regimentos Internos dos Conselhos, constituem-se formas de exercício da
democracia e da gestão participativa, cumprindo a missão da SESAI de garantir o controle social
efetivo dentro da saúde indígena.
Os Conselhos Distritais de Saúde Indígena, por sua vez, têm a previsão de realizarem pelo menos
03 reuniões ordinárias anuais em cada um dos 34 CONDISI. O Controle Social ocorre de forma que
os conselheiros participam da elaboração e da aprovação do Plano Distrital de Saúde Indígena –
PDSI, bem como da prestação de contas apresentada pela gestão no decorrer do ano. Além disso, os
conselheiros distritais de saúde indígena supervisionam, avaliam, fiscalizam e deliberam sobre
quaisquer serviços de atenção à saúde, controle social, edificações e saneamento em terras
indígenas prestados por instituições públicas, privadas e entidades não governamentais,
conveniadas ou não.
Para os Conselhos Locais de Saúde Indígena também estão previstas pelo menos 03 reuniões
ordinárias anuais, que ocorrem de acordo com a organização de cada CLSI, podendo ocorrer nas
aldeias, polo base ou municípios, onde os conselheiros (100% indígenas) participam da discussão e
da elaboração de propostas nas áreas de atenção à saúde, controle social, edificações e saneamento
em terras indígenas para inclusão no Plano Distrital de Saúde Indígena na área das aldeias de
abrangência do CLSI. Sendo assim, os conselheiros têm a oportunidade de manifestar e de avaliar
as ações que vêm sendo executadas, bem como de supervisionar e acompanhar o trabalho dos
Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) e demais
profissionais de que compõe a Equipe Muldisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) que atuam nas
aldeias de abrangência do CLSI. As recomendações, denúncias e propostas poderão e deverão ser
encaminhadas para o nível Distrital, ao CONDISI.
Os dois pilares da gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) são: a autonomia
dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e o efetivo controle social com gestão
participativa.
A autonomia administrativa e financeira dos DSEI foi a principal razão da luta pela criação da
SESAI em substituição ao modelo implementado até então pela Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA). Desde então, a SESAI vem buscando promover uma maior democratização da saúde e
o fortalecimento do protagonismo dos povos indígenas em suas comunidades e regiões, na busca da
garantia de uma saúde de qualidade.
Ressalta-se que controle social da saúde indígena está contemplado no Planejamento Estratégico da
SESAI, onde é previsto o fortalecimento das instâncias do controle social: Conselhos Locais de
Saúde Indígena, Conselhos Distritais de Saúde Indígena e Fórum de Presidentes dos CONDISI, por
meio da garantia de reuniões, capacitações, financiamento, inclusão digital e normatização para o
efetivo funcionamento dos conselhos de saúde indígena.
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2.2. Autoavaliação dos Controles Internos
As informações solicitadas no subitem 2.4 da Parte A do Anexo II da DN TCU nº 134/2013 estão
demostradas no Quadro A.2.2.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ do Anexo II
do presente relatório.
ITEM 3 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134/2013
3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Este item tem por objetivo a identificação da existência de estruturas na UJ que garantam canal de
comunicação do cidadão com a unidade para fins de solicitações, reclamações, denúncias e
sugestões, bem como de mecanismos ou procedimentos que permitam verificar a percepção da
sociedade sobre os serviços prestados pela unidade e as medidas para garantir a acessibilidade no
âmbito da UJ.
3.1. Canais de Acesso do Cidadão
O Núcleo de Comunicação da SESAI é uma área de atuação que integra a Assessoria de
Comunicação do Ministério da Saúde (ASCOM), ou seja, seu braço operacional no âmbito da
SESAI. Em que pese não seja constituída formalmente na estrutura organizacional da SESAI,
vincula-se e subordina-se ao gabinete da SESAI, pautando todas as suas ações de acordo com a
Política de Comunicação preconizada pelo Ministério da Saúde. Desse modo, todas as ferramentas
de comunicação operacionalizadas por este núcleo podem ser acessadas no Portal do Ministério da
Saúde
(www.portalsaude.saude.gov.br),
inclusive
o
próprio
sitio
da
SESAI
(www.saude.gov.br/sesai), hospedado neste portal.
No tocante aos canais de acesso ao cidadão, o portal do Ministério da Saúde apresenta diversos
links que dão possibilidade ao acesso direto às informações desejadas, sejam elas notícias,
reportagens, ações e programas preconizados pelo Ministério, legislações, acesso à informação
(transparência), além de contatos diretos com a própria assessoria de comunicação. Hospedado
dentro do Portal da Saúde, o sitio da SESAI fornece, de forma complementar, outros canais de
acesso para Saúde Indígena, a exemplo: dos Telefones Institucionais, que recebem ligações diárias
de profissionais da imprensa, estudantes, profissionais liberais, profissionais da saúde, voluntários,
ONG’s; da Agência de Notícias, que dá acesso às principais informações da Saúde Indígena em
tempo real; do Fale Conosco, por meio do qual disponibilizamos um endereço eletrônico
(sesai@saude.gov.br) para que o cidadão possa encaminhar sua reclamação, sugestão, dúvida,
crítica, elogio ou solicitação; do Contatos do Núcleo de Comunicação por meio do endereço
(comunicacao.sesai@saude.gov.br); e o endereço nas redes sociais Facebook e Twitter
(www.facebook.com/sesai.minisaude) e (@SESAI_MS).
3.2. Carta de Serviços ao Cidadão
Conforme previsto no Decreto nº 1369/2009, Art. 11, § 1o, o Ministério da Saúde disponibiliza a
Carta de Serviços ao Cidadão no portal (www.portalsaude.saude.gov.br) no link “Serviços”.
3.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
O Núcleo de Comunicação da SESAI não dispõe de meios e estrutura adequados para medir a
satisfação dos produtos e serviços realizados por esta secretaria. Compreende-se ainda que atividade
não é uma atribuição do núcleo, mas da Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde
(ASCOM), que realiza anualmente pesquisa de satisfação dos serviços, incluindo aí o tema da saúde
indígena.
3.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
O sitio da SESAI disponibiliza diversos links que dão acesso a informações específicas sobre a
organização administrativa da secretaria, a missão institucional de cada Departamento,
organograma, agenda do secretário, programas e projetos desenvolvidos, legislação e publicações,
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além de links para prestação de contas e exercício do Controle Social na Saúde indígena. Todos
estes links estão na página principal do site www.saude.gov.br/sesai.
3.5. Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários
Conforme salientado no item 3.3 deste relatório, o Núcleo de Comunicação da SESAI não dispõe de
meios para realizar pesquisas de satisfação sobre os serviços prestados na Saúde Indígena pelos
motivos anteriormente mencionados.
3.6. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
No anexo II da Portaria SESAI em construção que irá substituir a Portaria nº 840/2007 da
FUNASA, onde se definem os critérios para a elaboração de projetos para estabelecimentos de
saúde indígena, são consideradas as seguintes recomendações no que diz respeito às normas de
acessibilidade:


Circulação e acessos
“É aconselhável que haja uma restrição em relação ao número de acessos aos
estabelecimentos de saúde indígena, mantendo assim um maior controle de entrada de
usuários. Deve ser facilitada a entrada de pessoas com dificuldade de locomoção ou com
alguma enfermidade sem a ajuda de terceiros.
Os corredores destinados à circulação de usuários em cadeira de rodas, macas ou camas
devem ter uma largura mínima de 2,00m para os maiores de 11,00m. Nos demais casos, a
largura mínima deverá ser de 1,20m. Havendo desníveis de piso superiores a 1,50cm, devese utilizar rampa unindo-os.
As portas de acesso a usuários devem ter um vão livre mínimo de 0,80 x 2,10m, inclusive os
sanitários. Todas as portas destinadas à passagem de macas devem ter um vão livre mínimo
de 1,10 x 2,10m.
As portas dos sanitários de Portadores de Necessidades Especiais (PNE) devem abrir para
fora e permitir a retirada da folha pelo lado de fora, conforme especificado na Norma
Técnica Brasileira (NBR) 9050, e devem ser instalados puxadores horizontais, de
comprimento 40 cm, localizados a uma distância de 10 cm da face onde se encontra a
dobradiça, à altura de 90 cm em relação ao piso. As maçanetas devem ser do tipo alavanca.”

Além disso, especialmente nas CASAI e Polos Base, além das recomendações acima descritas, fazse uso de rampas e escadas adequadas às normas vigentes de acessibilidade (inclinação, piso tátil e
corrimão adaptados), assim como a localização de vagas especiais nos estacionamentos. Sempre
respeitando a lei 10.098/2000, o decreto 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT NBR 9050.
Destacam-se as seguintes obras recentes adequadas às normas de acessibilidade:


CASAI Ji-Paraná (Rondônia) – DSEI Porto Velho (Reforma e ampliação em andamento,
55% em jan/2015).
 CASAI Campinápolis (Mato Grosso) – DSEI Xavante (Implantação concluída em
16/05/2014).
 CASAI Rio Branco (Acre) – DSEI Alto Rio Purus (Reforma e ampliação concluída em
02/09/2014).
 CASAI Boa Vista (Roraima) – DSEI Yanomami (Reforma e Ampliação concluída em
06/05/2013).
Todos os estabelecimentos acima citados apresentam rampas e corredores acessíveis com
inclinações e larguras corretas, além de corrimãos instalados nos locais de maior necessidade.
Evitaram-se desníveis nos pisos nas áreas de maior circulação. As portas de acesso aos pacientes
possuem vão mínimo de 80cm com puxadores localizados na altura recomendada. Todos os
banheiros para usuários são adaptados para pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção
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(área para manobra, barras de apoio, portas e louças sanitárias instaladas conforme prescreve a NBR
9050).
ITEM 5 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 134/2013
4. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS
Não se aplica à natureza jurídica da SESAI os subitens 60, 61 e 62 da Parte B do Anexo II da DN
TCU nº 134/2013, relacionados ao acompanhamento e avaliações referentes à supervisão de
entidades públicas e privadas com contrato de gestão; ao acompanhamento das ações e resultados
relacionados a contratos de gestão regidos pela Lei 9.637/1998; e ao acompanhamento das ações e
resultados relacionados a termos de parceria regidos pela Lei 9.790/1999, respectivamente, tendo
em vista que a SESAI não possui contratos de gestão e nem termos de parceria estabelecidos na sua
forma institucional de atuação.
Não há conteúdo a ser declarado para o exercício de 2014 relacionado ao subitem 5.3 da Parte A do
Anexo II da DN TCU nº 134/2013, referente às informações sobre outros resultados gerados pela
gestão, tendo em vista que todas as informações em relação ao objetivo estratégico da unidade são
demostradas nos itens 4.1 e 4.2 deste relatório.
4.1. Planejamento Institucional
A gestão do Ministério da Saúde - MS é orientada por uma agenda estratégica para o período de
2012 a 2015, composta por dezesseis grandes objetivos estratégicos vinculados ao Plano Plurianual
PPA (2012 – 2015) e ao Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2015, este, estruturado por quatorze
diretrizes. Ao promover o alinhamento desses instrumentos o planejamento estratégico do MS
incorporou todas as suas secretarias e entidades vinculadas na formação de um conjunto de
estratégias, resultados, produtos e ações conforme a estrutura apresentada na ilustração gráfica da
Figura 4 deste relatório de gestão.
Figura 4 – Estrutura do Planejamento Estratégico do MS

Fonte: Adaptado 2014 <ecar.saude.gov.br>

Conforme já anteriormente mencionado, os objetivos estratégicos estão vinculados ao Plano
Plurianual e ao Plano Nacional de Saúde, representando os grandes alvos que o Ministério da Saúde
busca atingir até o exercício de 2015. As estratégias, por sua vez, representam os principais
caminhos que devem ser percorridos para atingir os objetivos estratégicos e constituem-se como
estratégias da gestão até 2015. Os resultados expressam a transformação na realidade almejada pelo
grupo que planeja, ao final de determinado prazo. Nesse sentido, para fins deste relatório de gestão,
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serão demonstrados os resultados da SESAI para o exercício de 2014, ou seja, aquilo que se esperou
atingir até dezembro de 2014. Alguns resultados foram definidos como “prioritários”, sendo estes
elencados pelo Ministro da Saúde e pelo Colegiado de Gestão do MS para acompanhamento por
esta instância, cuja apreciação pelo Colegiado ocorre com mais frequência que os demais
resultados. Os marcos intermediários/produtos são as entregas intermediárias que precisaram ser
realizadas para que o resultado fosse atingido, configurando-se como meios para a concretização do
resultado. E as ações são as atividades necessárias para a realização do produto/marco
intermediário. Esta é lógica utilizada no planejamento estratégico definido pelo Ministério da Saúde
para todas as suas unidades integrantes.
Assim, a SESAI executou suas atividades no exercício de 2014 norteada basicamente por dois
instrumentos de planejamento que propiciaram o acompanhamento das metas e resultados da
instituição bem como a transparência das suas diretrizes a todos os seus servidores:
I.
II.

Plano Estratégico da SESAI, utilizando a mesma lógica do planejamento do MS;
Plano de Ação dos DSEI para o exercício de 2014.

4.1.1. Descrição Sintética dos Planos
Dentre os 16 objetivos estratégicos do MS, a SESAI participa com o Objetivo Estratégico nº 7
(Implementar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado no
cuidado integral, observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com controle social,
garantindo o respeito às especificidades culturais), estruturado por nove estratégias e quarenta e dois
resultados esperados no exercício de 2014, acompanhados e monitorados mediante o Sistema de
Controle, Acompanhamento e Avaliação de Resultados (E-car) do MS.
A estruturação do SASISUS, articulado com o SUS, visa garantir a melhoria dos níveis de saúde da
população indígena. Um dos desafios que se impõe, refere-se à conclusão do processo de
reestruturação das Casas de Apoio à Saúde do Índio (CASAI), levando-se em conta o caráter
facilitador que têm no acesso da população do DSEI ao atendimento secundário e/ou terciário,
servindo assim de suporte entre a aldeia e a rede de serviços do SUS. O cuidado preconizado neste
objetivo tem como foco a família indígena, cujas necessidades de saúde são atendidas mediante
ações intersetoriais, com vistas a garantir a integralidade na atenção. No tocante à situação
epidemiológica, os esforços foram concentrados na redução da morbimortalidade e, por
conseguinte, na melhoria dos níveis de saúde. Nesse sentido, destacam-se as coberturas vacinais de
acordo com o calendário da população indígena e a cobertura dos profissionais de saúde,
especialmente de médicos. Além disto se priorizou a redução da prevalência da desnutrição entre
crianças e da obesidade, assim como a vigilância e controle das doenças transmissíveis e não
transmissíveis. O tratamento do alcoolismo e outras drogas em áreas indígenas configurou-se em
objeto de atenção especial, promovidos pelas ações de atenção psicossocial nos DSEI com maior
incidência de suicídios e agravos de saúde mental, considerando à realidade destes povos.
Igualmente foram adotadas medidas que visam melhorar as condições sanitárias desta população,
promovido pelas ações saneamento ambiental, tais como obras de implantação, ampliação e
manutenção de sistemas de abastecimento de água, melhorias sanitárias e manejo de resíduos
sólidos nas aldeias, observado os critérios epidemiológicos e as especificidades culturais desses
povos.
O Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI), por meio da Coordenação Geral de
Articulação da Atenção a Saúde Indígena, vem fortalecendo a implementação do SASISUS por
meio de articulações interfederativas que visam garantir o cuidado integral dos povos indígenas em
todas as instâncias do SUS. A participação dos profissionais e gestores dos DSEI em espaços
colegiados, discutindo e promovendo a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas,
é de grande importância para garantia do respeito às especificidades culturais. O acesso dos povos
indígenas aos serviços de média e alta complexidade e a definição de fluxos regulatórios entre DSEI
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e Centrais de Regulação são imprescindíveis para a garantia do direito à saúde desses povos, se
demonstrando como forte desafio a ser enfrentado no alcance do referido ojetivo. Para isso, é
necessário um processo de trabalho organizado dentro do DSEI, com o levantamento de
necessidades e dificuldades encontradas em relação à assistência a saúde, assim como o
conhecimento dos serviços de saúde de referência, para que se possa dialogar e pactuar com estados
e municípios a inserção da população indígena em seus serviços de média e alta complexidade.
O Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena (DSESI), fortalece a
implementação do SASISUS, estruturando sua rede de estabelecimentos por meio da execução de
obras de edificações de saúde com qualidade (CASAI, Polo Base e Unidade Básica de Saúde),
reformando edificações existentes ou construindo novas edificações, contribuindo para o melhor
atendimento à população indígena. Além disto, promove a melhoria das condições sanitárias por
meio da execução das ações de saneamento ambiental.
O Departamento de Gestão da Saúde indígena (DGESI) vem fortalecendo a implementação do
SASISUS por meio de ações que garantam as condições necessárias à sua gestão e no
fortalecimento da gestão nos DSEI, mediantes ações, tais como a implantação do SIASI 4.0 e outras
ferramentas sistêmicas; o acesso aos medicamentos controlados via sistema Horus bem como o
monitoramento da gestão e da qualificação da assistência farmacêutica nos DSEI.
O exercício do controle social, na implementação do SASISUS, é intensificado no apoio à
realização de reunões dos conselhhos e capacitações aos conselheiros, conduzido pelo Gabinete da
SESAI, representado pela Assessoria de Apoio ao Controle Social. Outra atividade conduzida pelo
Gabinete, representado pelo Núcleo de Comunicação, que contribui no alcance do objetivo
estratégico está relacionada a comunicação estratégica da SESAI, por meio de fluxo de
comunicação interna estabelecido entre as unidades para produções jornalísticas ou de audiovisual;
e da gestão e produção editorial da SESAI adequada às diretrizes da Politica Editorial do Ministério
da Saúde.
A Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas para Atuação em Contexto Intercultural
(CODEPACI) vem fortalecendo a implementação do SASISUS por meio das ações de educação
permanente junto às unidades do nível central e dos DSEI. Tais ações visam o fortalecimento da
qualiuficação dos recursos humanos em contexto intercultural utilizados na saúde indígena.
O Quadro A.4.1.1.1 do Anexo III deste relatório de gestão demonstra a descrição sintética do plano
estratégico da SESAI identificando as estratégias utilizadas, os resultados esperados e as unidades
técnicas mais diretamente afetas a seu desenvolvimento.
Para nortear a execução das ações dos DSEI necessárias ao alcance dos resultados esperados foram
elaborados 34 Planos de Ação, estruturados em quatro grandes eixos de atuação: Atenção à Saúde
Indígena, Saneamento Ambiental e Edificações, Controle Social e Educação Permanente,
utilizando-se do Sistema de Convênios do Governo Federal (SICONV) para o acompanhamento e
monitoramento de suas ações. E aqui cabem alguns esclarecimentos adicionais dos motivos que
ensejaram a substituição dos Planos Distritais de Saúde Indígena – PDSI, informados no exercício
de 2013, pelos referidos Planos de Ação, utilizados em 2014 para demonstração dos resultados
alcançados pelos DSEI. O quadro A.4.1.1.2 do Anexo III apresenta as principais metas por eixo de
atuação no exercício de 2014 bem como as unidades técnicas responsáveis pelo seu
desenvolvimento no âmbito dos DSEI.
Os PDSI 2012-2015, apresentaram muitas dificuldades desde a sua implantação em 2012,
especialmente nos processos de acompanhamento e monitoramento das suas informações, onde
foram identificadas várias inconsistências e defasagens nas informações registradas, em razão da
ausência de um instrumento gerencial sistêmico que promovesse informações atualizadas sobre a
execução das ações dos DSEI, de modo tempestivo, a fim de subsidiar tomadas de decisões por
parte dos gestores da SESAI, mantendo-se vivo na instituição, o que na prática não ocorreu. No
exercício de 2013 o acompanhamento dos PDSI foi feito de modo muito heterogêneo entre os
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DSEI, processo esse dificultado pelo gerenciamento desorganizado de centenas de planilhas e
diversos problemas técnicos ocorridos no tratamento e encaminhamento desses dados, tornando as
informações desencontradas e incompletas, despendendo muito esforço das unidades do nível
central para consolidá-los e avaliá-los, conforme informado no relatório de gestão do exercício
anterior (ver RAG SESAI 2013, pg.30). Daí decorreu a opção da gestão da SESAI em substituir os
PDSI pelos Planos de Ação dos DSEI para a demonstração dos resultados alcançados no exercício
de 2014, visando maior transparência dessa execução mediante os processos de acompanhamento e
monitoramento estabelecidos.
Em que pese não seja a ferramenta ideal, a utilização do SICONV para o acompanhamento dos
planos de ação dos DSEI foi necessária, não só em razão da ausência de um sistema específico que
gerencie as ações executadas pelos DSEI, mas também porque grande parte da execução dessas
ações são realizadas por profissionais das conveniadas, que são acompanhados pelos DSEI, os quais
além de acompanhar a produção de saúde desses profissionais, executam suas ações diretamente.
Logo, foi determinante e imperativo a elaboração dos 34 Planos de Ação com metas padronizadas e
estabelecidas para o exercício de 2014, seguido de uma sistemática de acompanhamento e
monitoramento registrada no sistema SICONV, tendo sido inclusive objeto de recomendação do
Órgão de Controle Interno, a Controladoria Geral da União (CGU).
Estima-se que no exercício de 2015 os PDSI possam ser redefinidos e redesenhados, sendo
utilizados como referência operacional nas ações executadas pelos DSEI nos próximos quatro anos
(2016 a 2019), e acompanhados e monitorados mediante solução sistêmica desenvolvida em
parceria com o DATASUS. Para isso foi licitado e contratada empresa de consultoria visando o
redesenho dos Planos Distritais bem como dotar a SESAI de uma sistemática de monitoramento
desses planos capaz de fornecer indicadores adequados para o acompanhamento do seu desempenho
gerencial.
A SESAI integra o PPA 2012-2015, participando do Programa Temático Proteção e Promoção dos
Direitos dos Povos Indígenas, com um objetivo, cinco metas e executado por duas ações
orçamentárias sob sua responsabilidade conforme será tratado no item 4.2 deste relatório de gestão.
4.1.2. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico
Para o alcance do objetivo estratégico delineado pela SESAI no planejamento estratégico do MS
para o período 2012 - 2015 foram necessários a construção de nove estratégias e quarenta e dois
resultados esperados em 2014 conforme já mencionado no item anterior. Segue abaixo as
informações referentes aos avanços observados no exercício de 2014 e as perspectivas em relação
ao próximo exercício com base nas etapas de avaliação e monitoramento do plano estratégico e do
dos planos de ação dos DSEI.
Estratégia 01 – Implementação de um modelo de Atenção Primária centrado na linha do
cuidado, com foco na família indígena, integralidade e intersetorialidade das ações, participação
popular e articulação com as práticas e medicinas tradicionais
A operacionalização da implementação do Subsistema de Saúde Indígena conforme preconiza a
Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas – PNASPI é direcionada pelo Departamento de
Atenção à Saúde Indígena (DASI). As ações programáticas de saúde são desempenhadas,
acompanhadas e monitoradas pela Coordenação Geral de Atenção à Saúde Indígena (CGAPSI). A
coordenação organiza-se na forma de áreas técnicas com o intuito de buscar maior articulação com
as demais coordenações do Ministério da Saúde e promover a adaptação das políticas de saúde à
realidade dessa população, contemplando as especificidades culturais e fomentando os processos de
cuidado tradicional com protagonismo dos povos indígenas
A participação do Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI) nesta estratégia está
relacionada ao acesso aos medicamentos e qualificação da assistência farmacêutica. Em 2013 foi
iniciado o primeiro processo licitatório de medicamentos que promoveria o acesso aos
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medicamentos nos 34 DSEI durante o bienio 2013/2014, entretanto, houve problemas no pregão, e
só foi possível gerar ata de registro de preços para 17 itens dos 160 licitados. Esse fato fez com que
os DSEI ficassem desabastecidos de medicamentos, de forma bastante crítica, visto que os DSEI
também, em sua maior parte, não contava com atas de registro de preço locais. Já em 2014 foram
iniciados novos processos licitatórios para abastecer aos 34 DSEI em 2015. Este processo
apresentou maior exito, quando comparado ao de 2013, visto que foi possível gerar ata de registro
de preços para 56 itens entre os 160 licitados. Novos pregões serão abertos ainda no primeiro
semestre de 2015 para licitar os itens que não obtiveram sucesso nos primeiros pregões. Além disso,
23 dos 34 DSEI já possuem Atas de Registro de Preços locais, o que assegurará também o acesso
dos indígenas aos medicamentos. Quanto à qualificação da assistência farmacêutica, em 2014 foi
realizada a Oficina Nacional de Assistência Farmacêutica da Saúde Indígena, com o intuito de
capacitar os farmacêuticos dos 34 DSEI quanto à qualificação da assistência farmacêutica da saúde
indígena.
A estratégia 01 é composta por 13 resultados estratégicos esperados para o exercício de 2014,
dentre os quais destacam-se os resultados 1, 3 e 5, como resultados prioritários, ou seja, àqueles
acompanhados pelo Ministro da Saúde e Colegiado do MS.
Resultado 01: Acesso da população indígena às ações das EMSI ampliado nos 34 DSEI
Foi estabelecido como parâmetro de análise do resultado o envio das escalas de trabalho e de
produção das equipes multiprofissionais de saúde (EMSI) pelos DSEI, contudo, o instrumento se
mostrou ineficaz para acompanhar o indicador. O envio das planilhas no formato preconizado
(arquivo em formato Microsoft Excel®) foi insatisfatório, e o módulo para inclusão dos dados de
produção das equipes no SIASI não deu resposta durante o exercício de 2014. Os DSEI
encaminharam indicadores de produção das equipes, que demonstram uma média de consultas
médicas de 1,33 consultas/habitante. Analisando-se separadamente cada região, observa-se que, em
2014, a média de atendimentos médicos foi de 1,66 consultas/habitante para região centro-oeste;
1,65 consultas/habitante para região nordeste; 2,13 consultas/habitante para região sul-sudeste e
0,96 consultas/habitante para região norte. Quanto às demais categorias profissionais observa-se
que a média de atendimentos de enfermagem foi de 3,05 consultas/habitante (3,15
consultas/habitante para a região norte; 2,74 consultas/habitante para a região centro-oeste; 2,60
consultas/habitante para a região nordeste e 3,71 consultas/habitante para a região sul-sudeste) e a
média de atendimentos de técnicos de enfermagem foi de 5,69 consultas/habitantes (7,68
consultas/habitante para a região sul/sudeste; 5,94 consultas/habitante para a região nordeste; 5,70
consultas/habitante para a região norte e 5,34 consultas/habitante para a região centro-oeste).
Relativo aos atendimentos odontológicos a média de atendimento em 2014 foi de
0,91consultas/habitante (0,76 consultas/habitante para a região norte; 1,1 consultas/habitante para a
região centro-oeste; 0,97 consultas/habitante para a região nordeste e 0,86 consultas/habitante para a
região sul-sudeste).
Observa-se de forma geral um incremento adicional na cobertura de atendimentos médicos, da
ordem de 33%. O atingimento da meta preconizada de garantir ao menos uma consulta médica por
habitante para a população indígena deveu-se principalmente ao fortalecimento do Programa Mais
Médicos (PMM). O programa permitiu a fixação de profissionais nas aldeias indígenas e
atualmente, a SESAI conta com 305 profissionais médicos vinculados ao programa atendendo uma
população indígena total estimada de 666.238 pessoas. Adicionando-se os profissionais médicos
com vínculos de outra natureza (223 profissionais entre Provab, servidores e conveniados) observase uma proporção total de 1 médico para cada 1.260 habitantes, valor acima do preconizado pela
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de um profissional para cada 3.500 habitantes.
Através dos indicadores encaminhados pelos DSEI, pode-se inferir o total de atendimentos através
da multiplicação do indicador pelo contingente populacional estimado do mês de dezembro de 2014
extraído do SIASI. A Tabela 1 demonstra o número total de atendimentos por profissionais de
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saúde da atenção básica realizados pela SESAI no exercício de 2014 apurados a partir da
metodologia mencionada.
Tabela 1 - Quantidade de Atendimentos Realizados na Atenção Básica no Exercício de 2014
Atendimento/habitante

Meta Nacional

Total de
atendimentos
realizados¹

Atendimento médico/habitante

1,33

1

886.097

Atendimento enfermagem/habitante

3,05

3

2.032.026

Atendimento técnico enfermagem/habitante

5,69

6

3.790.894

Tipo de atendimento

Atendimento odontólogo/habitante
0,91
1
606.277
Fonte: DASI
Obs¹: O total de atendimentos realizados foi estimado através da estimativa total da população indígena cadastrada no
SIASI em dezembro de 2014 (665.184 indígenas).

Como forma de garantir o recebimento periódico de informações fidedignas acerca do acesso aos
serviços de saúde, oficinas tem sidos realizadas com os responsáveis pelo preenchimento dos dados
nos DSEI visando o alinhamento conceitual dos parâmetros analisados.
No nível tático operacional, para o alcance do resultado 01, os DSEI executaram suas ações
norteados por um conjunto de metas estabelecidas nos Planos de Ação, no eixo Atenção à Saúde
Indígena, nos subeixos 01, 07 e 08. A demonstração do desempenho dos DSEI na execução desse
conjunto de metas estabelecidas nos respectivos planos foi estratificada em quatro intervalos de
alcance: ≥ 0% ≤ 30%; > 30% ≤ 60%; > 60% ≤ 90%; e > 90%, conforme as Tabela 2, 4 e 5 deste
relatório de gestão.
Tabela 2 - Desempenho dos DSEI no Subeixo 1 do Eixo Atenção à Saúde indígena dos Planos de Ação de 2014
Eixo de Atuação: Atenção à Saúde Indígena
Subeixo 01: Garantir acesso da população indígena às ações de atenção primária em saúde.
nº

Descrição das principais metas

% de Desempenho Alcançado
≥ 0% ≤ 30%

> 30% ≤ 60%

> 60% ≤ 90%

> 90%

TOTAL

Garantir uma média de atendimento
1
3
3
23
30
médico por habitante
Garantir uma média de atendimento
2
1
4
9
17
31
de enfermagem por habitante
Garantir uma média de atendimento
3
1
5
8
14
28
odontológico por habitante
Garantir uma média de atendimento
4 de técnicos de enfermagem por
2
4
7
16
29
habitante
Garantir uma média de atendimento
5
1
2
4
17
24
médico por Polo Base por habitante
Garantir uma média de atendimento
6 de enfermagem por Polo Base por
1
3
6
15
25
habitante
Garantir uma média de atendimento
7 odontológico por Polo Base por
1
3
7
13
24
habitante
Percentual médio de participação dos
4,19
12,48
23,08
60,24
100,00
DSEI¹
Fonte: Relatórios de Monitoramento dos Planos de Ação 2014 / DASI
Obs¹: Somatório dos índices de participação das unidades por meta (número de unidades por intervalo de desempenho /
número total de unidades) divido pela quantidade total de metas, multiplicado por 100.
1
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Considerando o desempenho das unidades por meta estabelecida, destaca-se o percentual de 76,66%
dos DSEI com alcance superior à meta programada, na meta 1. Isso decorre da implantação do
"Programa Mais Médicos" nos DSEI, o que possibilitou a contratação desses profissionais médicos.
Entretanto, os DSEI que não alcançaram a meta programada concentram-se nas regiões norte e
centro-oeste. Dentre os desafios a serem superados estão: (1) o acesso geográfico da região no que
se refere as dificuldades operacionais e logísticas; (2) a inserção deficitária de informações no
SIASI, referente às ações desenvolvidas por esses profissionais; e, (3) a necessidade de atualização
do módulo demográfico do SIASI, o que, em alguns DSEI, por exemplo, o DSEI Médio Rio Purus,
tem sido determinante para o não alcance dos indicadores pactuados.
Na meta 2, dos DSEI que enviaram os seus resultados, 17 atingiram uma cobertura superior a 90%,
representando 55% do conjunto dos DSEI. Nove DSEI apresentaram uma cobertura entre 60% e
90%; 04 DSEI apresentaram uma cobertura entre 30% a 60% e 01 DSEI apresentou um
desempenho inferior a 30%.
Na meta 3, 14 DSEI apresentaram um desempenho superior a 90% de cobertura; 08 DSEI
apresentaram uma cobertura entre 60% a 90%; 05 DSEI alcançaram uma média entre 30% a 60%
de atendimentos; e 1 DSEI apresentou um alcance de atendimento inferior a 30%.
Na meta 4, 16 DSEI alcançaram mais de 90% de atendimento; 07 DSEI apresentaram uma
cobertura alcançada entre 60% a 90%; 04 DSEI apresentaram uma cobertura entre 30% a 60% e 02
DSEI apresentaram uma cobertura inferior a 30%.
A meta 5 foi superada em 61,54% dentre os DSEI que enviaram os seus resultados. Desses DSEI,
cinco não preencheram o indicador e não comentaram o seu alcance. O DSEI Altamira não possui
Polo Base. Observou-se que o não alcance desse indicador concentra-se nos DSEI das regiões norte
e centro-oeste, com 19,23% do conjunto das unidades com alcance da meta situado no intervalo de
desempenho > 60% a 90%, seguido de 7,69% das unidades com alcance da meta entre >30% a 60%
e 11,54% com desempenho situado no intervalo de 0% a 30%, respectivamente. Essa situação
decorre, dentre outros desafios: (1) das dificuldades de acesso geográfico (logísticos e operacionais)
da região norte, especialmente; (2) da necessidade de atualização do módulo demográfico nos
registros de informações do SIASI, assim como na alimentação dos registros das ações
desenvolvidas nesse sistema de informação pelos DSEI; (3) das dificuldades de contratação de
profissionais médicos nessas regiões, apesar do aumento significativo desses profissionais pelo
"Programa Mais Médicos".
Na meta 6, os atendimentos de enfermagem são realizados periodicamente nos Polos Bases.
Entretanto, segundo alguns DSEI, como por exemplo, os DSEI Parintins e Rio Tapajós, devido a
alta rotatividade desses profissionais, muitos Polos Bases foram prejudicados quanto ao alcance da
meta pactuada. Nesse sentido, 57,69% dos 25 DSEI que alcançaram a meta pactuada, são unidades
das regiões nordeste, sul e sudeste, responsáveis por esse alcance. Observou-se ainda que os DSEI
que não alcançaram a meta estão concentrados nas regiões norte e centro-oeste, respectivamente, o
que evidencia os desafios já descritos nas metas 1 e 5.
Na meta 7, 50% dos 26 DSEI que responderam a este item alcançaram a meta. Segundo estas
unidades, isso foi possível mediante o aumento significativo das equipes que atuam na saúde bucal,
seguido de ações de rotina nos Polos Bases. Entretanto, nas regiões norte e centro-oeste
permanecem os desafios semelhantes aos descritos nas metas 1, 5 e 6.
De um modo geral, analisando-se o alcance das metas de acesso da população indígena com as
ações de atenção primária, percebeu-se que há grandes diferenças regionais. Entre os 32 distritos
que enviaram os seus resultados, a maior parte deles, 17, localizam-se na região norte, que apesar de
contar com um maior quantitativo de profissionais, enfrenta as dificuldades relacionadas à
complexa logística devido ao acesso geográfico como já mencionado anteriormente.
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Em relação às consultas medicas por habitante, observou-se que três regiões tiveram uma média de
alcance maior do que a meta pactuada, destacando-se a região Sul/Sudeste. Apenas a região norte
teve maiores dificuldades de alcançar a meta, apesar de ter tido uma média de alcance próxima ao
esperado. Fato este fortemente influenciado pela chegada dos 305 profissionais do programa Mais
Médicos para o Brasil, o qual colaborou bastante com o aumento do número de consultas por
indígena, representando 33% a mais do que a meta pactuada conforme já mencionado
anteriormente.
As consultas de enfermagem não obtiveram a mesma magnitude na média de alcance das metas
pactuadas, já que duas das quatro regiões não chegaram a realizar 3 consultas de enfermagem por
habitante (Centro-Oeste e Nordeste). Essa meta não teve o mesmo incremento de profissionais da
meta anterior e representa um quantitativo de atendimentos bem maior do que a de consultas
médicas por habitante. Apesar disso, as regiões Sul/Sudeste e Norte alcançaram, em média, a meta
de 3 consultas de enfermagem por habitante.
Observou-se também que as consultas odontológicas tiveram, em média, maior alcance da meta na
região Norte, enquanto que na região Sul/Sudeste a média de alcance foi a mais deficiente. Essa
meta representa o quantitativo geral de atendimentos por habitante, enquanto que, quando se
compara esse resultado com a meta 7, referente ao atendimento em Polos Base, observa-se que não
há homogeneidade na média de atendimentos odontológicos por polo, já que a maior parte dos
distritos da região norte não alcançou a meta considerando o numero de atendimentos em cada Polo
Base.
A única região que alcançou, em média, a meta de atendimentos de técnicos de enfermagem por
habitante foi a Sul/Sudeste, as outras regiões tiveram dificuldades em realizar 6 atendimentos de
técnicos de enfermagem por habitante, entretanto o desempenho da média nacional foi de 98%
(5,69 consultas/habitante) da meta pactuada. A Tabela 3 demonstra o desempenho alcançado das
médias de atendimento por região.
Tabela 3 - Desempenho da Cobertura de Atendimento das EMSI por Região no Exercício de 2014
Média de alcance das metas por região
Regiões
Centro-Oeste
Nordeste
Sul/Sudeste
Norte
Brasil
Fonte: DASI - SIASI

Consultas
médicas/ hab.

Consultas de
Enfermagem/ hab.

Consultas
Odontológicas/ hab.

166%
165%
213%
96%
133%

91%
87%
124%
106%
102%

128%
97%
86%
231%
(91%)

Atendimentos de
Técnicos de
enfermagem /hab.
89%
99%
128%
95%
98%

Tabela 4 - Desempenho dos DSEI no Subeixo 7 do Eixo Atenção à Saúde indígena dos Planos de Ação de 2014
Eixo de Atuação: Atenção à Saúde Indígena
Subeixo 07: Qualificação das ações de atenção primária por meio do apoio matricial das equipes do NASI,
considerando as atividades administrativas a serem realizadas no DSEI, visitas ao território, reuniões com EMSI e
ações de educação em saúde e educação permanente
nº
1
2

3

Descrição das principais metas
Divulgar as escalas mensais do
NASI.
Alcançar o número de visitas ao
território por profissional do NASI
por mês.
Alcançar o número de reuniões com
EMSI por profissional do NASI por
mês

≥ 0% ≤ 30%

% de Desempenho Alcançado
> 30% ≤ 60% > 60% ≤ 90% > 90%

TOTAL

3

1

0

28

32

3

4

4

21

32

6

4

3

19

32
45

Alcançar o número de ações de
educação em saúde e educação
4
5
7
3
17
32
permanente por profissional do
NASI por mês.
Percentual médio de participação dos
13,28
12,5
7,81
66,41
100
DSEI¹
Fonte: Relatórios de Monitoramento dos Planos de Ação 2014 / DASI
Obs¹: Somatório dos índices de participação das unidades por meta (número de unidades por intervalo de desempenho /
número total de unidades) divido pela quantidade total de metas, multiplicado por 100

Ressalta-se que, dos 34 DSEI, 32 enviaram seus resultados referentes a 2014. Apenas os DSEI
Kaiapó do Mato Grosso e Alto Rio Juruá não prestaram informações.
A participação média das unidades no conjunto das metas estabelecidas no subeixo em análise
demostrou que 13,28% das unidades alcançaram desempenhos situados entre 0 a 30%; 12,5% das
unidades tiveram um alcance entre 30 a 60%; 7,81% tiveram um alcance situado entre 60 a 90% e
66,41% das unidades alcançaram desempenhos superiores a 90% no conjunto das metas
estabelecidas em 2014.
Em termos de análise territorial demonstrou-se que na Região Nordeste, 66,66% das unidades
alcançaram desempenho superiores a 90%; 4,16% dos DSEI alcançaram um desempenho entre de
60 a 90%; 25% das unidades alcançaram desempenho situado entre 30 a 60%; e somente 4,16% das
unidades tiveram alcance entre 0 e 30%.
Na Região Norte, 59,37% das unidades alcançaram mais de 90% de desempenho no cumprimento
de suas metas; 9,37% tiveram alcances entre 60 a 90%; 12,5% alcançaram resultados situados entre
30 a 60%; e 18,75% dos DSEI alcançaram um desempenho situado entre 0 a 30%.
Na Região Centro-Oeste, 82,14% das unidades alcançaram mais de 90% de desempenho; 3,57%
alcançaram desempenho situados entre 60 a 90%; 3,57% tiveram alcances entre 30 a 60%; e
10,71% dos DSEI alcançaram um desempenho entre 0 a 30%.
Na Região Sul-Sudeste, 66,66% alcançaram mais de 90%; 16,66% alcançaram de 60 a 90%; 8,33%
alcançaram de 30 a 60% e 8,33% dos DSEI alcançaram um desempenho de 0 a 30%.
No que se refere ao cumprimento da meta 01, os 28 DSEI que superaram a meta relatam que as
equipes realizaram um planejamento possível de ser executado e que a divulgação das escalas do
NASI é uma ação considerada de fundamental importância para a transparência quanto ao exercício
e à lotação dos profissionais. Já os DSEI que não conseguiram alcançar a meta relatam que houve
descontinuidade no encaminhamento de informações devido a dificuldade de consolidação das
informações pela ausência de uma gerência responsável por esta ação.
A superação da meta 02 por 21 DSEI ocorreu principalmente devido ao fato de que as visitas são
atividades rotineiras das equipes e são de extrema importância para a promoção da saúde e a
prevenção de agravos. As principais dificuldades encontradas pelos DSEI que não alcançaram a
meta referem-se a problemas na gestão do contrato de transporte, com restrição de quilometragem
dos veículos contratados acarretando prejuízos ao deslocamento de profissionais. Citaram-se ainda,
como problemas, a distância da sede de alguns DSEI de alguns polos e a superestimação da meta.
No caso da meta 03, a superação da meta em 19 DSEI ocorreu, sobretudo, devido ao fato de que
durante as visitas aos territórios indígenas, foram realizadas reuniões com as EMSI. Além disso, foi
relatado que houve confusão na contagem dos profissionais (a contagem foi feita de forma
equivocada e majorada). O não alcance da meta por alguns DSEI deveu-se principalmente à falta de
informação dos profissionais da equipe do NASI, os quais não entregaram relatórios mensais,
devido a problemas relativos ao deslocamento de alguns profissionais.
De acordo com os DSEI, a meta 04 foi superada por 17 unidades principalmente devido à
articulação com as instituições e secretarias municipais e estaduais para participação dos
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profissionais em capacitações, palestras e outras ações educativas. Porém, a meta não foi alcançada
por alguns DSEI especialmente por causa das limitações logísticas e da falta de profissional
multiplicador, no caso das capacitações dos profissionais.
Tabela 5 - Desempenho dos DSEI no Subeixo 8 do Eixo Atenção à Saúde indígena dos Planos de Ação de 2014
Eixo de Atuação: Atenção à Saúde Indígena
Subeixo 08: Apoio ao funcionamento das Casas de Saúde do Índio (CASAI), com escalas de profissionais de
enfermagem 24 horas por dia e dos demais profissionais de acordo com a necessidade, garantindo a qualidade do
cuidado prestado aos pacientes referenciados ao FormSUS
nº

Descrição das principais metas

% de Desempenho Alcançado

≥ 0% ≤ 30% > 30% ≤ 60% > 60% ≤ 90% > 90%
TOTAL
Elaborar
relatórios
de
1 monitoramento quadrimestral das
2
1
1
23
27
CASAI
Percentual médio de participação dos
7,41
3,70
3,70
85,19
100,00
DSEI¹
Fonte: Relatórios de Monitoramento dos Planos de Ação 2014 / DASI
Obs¹: Somatório dos índices de participação das unidades por meta (número de unidades por intervalo de desempenho /
número total de unidades) divido pela quantidade total de metas, multiplicado por 100

Dos 34 DSEI, 29 possuem CASAI e 5 (cinco) não possuem (DSEI Alagoas e Sergipe, Bahia,
Potiguara, Leste de Roraima e Interior Sul). Para fins de análise, foram considerados o desempenho
de 27 DSEI, que enviaram os relatórios de monitoramento quadrimestral das CASAI.
Dos 27 Distritos analisados, 23 unidades realizaram 100% da meta planejada (DSEI Cuiabá, Alto
Rio Solimões, Médio Rio Purus, Mato Grosso do Sul, Litoral Sul, Guamá Tocantins, Ceará, Amapá
e Norte do Pará, Alto Rio Purus, Alto Rio Negro, Altamira, Xingu, Manaus, Médio Rio Solimões e
Afluentes, Rio Tapajós, Yanomami, Xavante, Vilhena, Vale do Javari, Porto Velho, Pernambuco,
Parintins e Minas Gerais e Espírito Santo); 2 (dois) DSEI realizaram 0% da meta planejada (DSEI
Tocantins e Kaiapo do Pará); 1 (um) DSEI realizou 33,33% do planejado (DSEI Araguaia); e 1
(um) DSEI alcançou 66,66% do planejado (DSEI Maranhão).
Os DSEI Araguaia, Manaus, Yanomami, Porto Velho, Litoral Sul e Cuiabá possuem CASAI de
referência regional e articulação com o fluxo de regulação estabelecido.
É importante destacar que o processo de trabalho das CASAI influencia diretamente na organização
e inserção do fluxo regulatório, sendo necessário para garantir o acesso à média e alta complexidade
da população indígena.
A maioria dos DSEI relataram alguns problemas nas ações cotidianas, as quais foram analisadas e
sugeridas algumas ações para mitigar as dificuldades encontradas:


Dificuldade de acesso à tecnologia – o que pode ser explicado devido à localidade das
CASAI e a precariedade dos equipamentos utilizados;



Dificuldade de enviar os relatórios por serem escritos em papel – pode ser explicado pela
falta de equipamento para escanear os documentos, entretanto, o DSEI pode recorrer ao uso
de computadores para elaborar e preencher relatórios ou outros documentos.



Dificuldade de reunir todas as informações necessárias para a elaboração dos relatórios –
necessidade de organizar o processo de trabalho;



Dificuldade em receber os relatórios nos prazos estabelecidos para que seja elaborado o
relatório de monitoramento quadrimestral – mais uma vez vê-se a necessidade de organizar
o processo de trabalho, fortalecendo o diálogo entre as equipes.



Os DSEI/CASAI se organizaram, a fim de minimizar os problemas e conseguiram realizar
as metas estabelecidas, com as seguintes ações:
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1) Orientação junto aos responsáveis por cada setor das CASAI, quanto à importância
de enviar seus relatórios no prazo determinado;
2) Análise das produções enviadas mensalmente que são de grande importância para
subsidiar a construção dos relatórios quadrimestrais;
3) Através da análise destes relatórios verificou-se, também, a produção das equipes da
CASAI e o quantitativo anual dos indígenas acolhidos por etnia e região da área de
abrangência dos DSEI.
4) Foram analisadas as especialidades médicas referenciadas, a média de permanência
dos pacientes na CASAI, entre outras.
Resultado 03: Acesso aos medicamentos e qualificação da assistência farmacêutica, promovido nos
34 DSEI(REM)
Conduzido pelo DGESI, o resultado 03 foi norteado por um conjunto de cinco entregas necessárias
para o seu alcance no exercício de 2014: o monitoramento do nível de abastecimento de
medicamentos dos DSEI mediante o sistema HORUS/FORMSUS; a revisão das diretrizes da
assistência farmacêutica e da relação de medicamentos da RENAME voltados para atenção básica
da saúde indígena; o abastecimento dos DSEI com tais medicamentos; e a capacitação de
farmacêuticos dos 34 DSEI para a implantação das diretrizes, avaliação dos sistemas de
monitoramento e qualificação da Gestão da Assistência Farmacêutica na Saúde Indígena.
Quanto ao monitoramento do nível de abastecimento de medicamentos dos DSEI, o sistema Hórus
tem apresentado vários problemas de instabilidade e erros sistêmicos. Estes problemas vêm se
materializando na dificuldade de gestão dos dados de estoque e consumo de medicamento,
prejudicando o seu monitoramento. Foi solicitado ao DATASUS um posicionamento sobre tais
problemas e as soluções propostas para a mitigá-los. O Sistema Hórus está implantado nas sedes
dos 34 DSEI, em 47 das 68 CASAI e em 87 dos 365 Polos Base. Ressalta-se que a dificuldade na
integralização da implantação do sistema se deve ao fato de que as localidades das unidades de
saúde indígena apresentam condições de acesso aos serviços de Internet e infraestrutura de rede e
predial insuficientes. Assm, foi elaborada uma nota técnica 012/2014 CGMASI/DGESI/SESAI/MS,
cujo assunto responde pela reestruturação de parque tecnológico dos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI), com a finalidade de pontuar a necessidade de troca de grande parte do parque
tecnológico dos DSEI, visando a adequação dos insumos de informática necessários ao processo de
inserção, transmissão e análise dos dados inseridos nos processos de trabalho das diferentes áreas
temáticas da saúde indígena. Para tanto foi solicitado ao DATASUS a elaboração de análise técnica
que demonstre e aponte os instrumentos necessários para resolver as questões que permeiam as
atividades tecnológicas dos DSEI. Avalia-se que este produto é de fundamental importância para o
monitoramento das condições de abastecimento de medicamentos dos DSEI, considerando a
possibilidade de se conseguir extrair a partir da dispensação dos medicamentos nos polos base o
nível real de estoques, possibilitando uma análise mais qualificada das demandas dos DSEI por
medicamentos. Nesse sentido mister se faz que a SESAI articule com o DATASUS as condições de
acesso aos serviços de internet e a promoção de estratégias para estruturar a rede lógica dos DSEI,
CASAI e Polos Base.
O núcleo de assistência farmacêutica do nível central, juntamente com farmacêuticos representantes
dos DSEI elaboraram as diretrizes da assistência farmacêutica da SESAI. Tal documento versa
sobre o direcionamento da política estabelecida para o planejamento, a programação, seleção,
aquisição, o armazenamento, a distribuição e dispensação de medicamentos, ambos, para fins de
qualificar a gestão da assistência farmacêutica, homogeneizando e construindo um cenário de boas
práticas de gestão e, principalmente, construindo fluxos de processos de trabalho favorecendo as
relações organizativas de gestão entre o nível central e os DSEI. A partir disso, torna-se possível o
estabelecimento de estudos que visam o reconhecimento de perfis epidemiológicos dos DSEI e o
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consumo de medicamentos, traçando um conjunto de ações capazes de trazer à luz da gestão,
elementos para aquisição mais condizentes com o espaço social e de saúde dos grupamentos
étnicos. Tais diretrizes encontram-se em análise no gabinete da SESAI para posterior análise da
assessoria jurídica do Ministério da Saúde, visando a sua publicação.
A RENAME é a relação nacional de medicamentos essenciais do Ministério da Saúde e possui três
componentes: básico, estratégico e especializado. Para a saúde indígena foi estabelecida uma
relação norteada pelo componente básico, considerando a área de atuação da SESAI. Esta lista é a
referência no SUS para aquisição de medicamentos e serve para nortear os processos licitatórios
com vista à aquisição de forma clara e homogênea, a partir dos perfis epidemiológicos dos 34
DSEI. Atualmente, a nova lista padronizada encontra-se no gabinete da SESAI para fins de
avaliação e posterior publicação.
Quanto ao abastecimento dos DSEI com os medicamentos do elenco básico da saúde indígena,
foram elaborados 7 Termos de Referências, para compras centralizadas, com entrega centralizada
para os DSEI localizados na região norte, e descentralizada para os outros DSEI. Os Termos de
Referência estão hoje no Processo Eletrônico de Compras (PEC), em fase de assinatura de Atas de
Registro de Preços, com previsão de entrega das primeiras parcelas de medicamentos apenas para o
início do exercício de 2015. Assim, a aquisição de medicamentos para 2015 contemplada no
Processo Eletrônico de Compras (PEC), juntamente com as Atas de Registro de Preço dos DSEI,
abastecerão os 34 DSEI e a CASAI DF com os medicamentos da atenção básica de saúde indígena.
A Tabela 6 apresenta as informações relacionadas aos Termos de Referencia utilizados para
aquisição de medicamentos para os DSEI.
Tabela 6 – Termos de Referência para Compras Centralizadas e Descentralizadas de Medicamentos
N° TR Silos

Fluxo no PEC

TR 2056

PEC 3230

48/2014

23

25000.070702/14-95

R$ 4.802.227,7992

TR 2070

PEC 3235

59/2014

21

25000.070724/14-55

R$ 3.643.080,5683

TR 2071

PEC 3232

60/2014

26

25000.070741/41-92

R$ 5.841.029,2577

TR 2072

PEC 3233

61/2014

23

25000.070749/14-59

R$ 1.933.916,4073

TR 2073

PEC 3236

53/2014

23

25000.070784/14-78

R$ 4.454.429,9853

TR 2078

PEC 3234

06/2015

23

25000.070825/14-26

R$ 5.221.606,5434

TR 2079

PEC 3239

07/2015

21

25000.070838/14-03

R$ 2.387.784,8815

160

-

R$ 28.284.075,44

TOTAL
Fonte: DGESI

Pregão

Nº de Itens

SIPAR

Custo Total

No entanto, ressalta-se a dificuldade de execução desta entrega, ou seja, de abastecer os DSEI,
tendo em vista uma série de fracassos dos pregões para fins de aquisição de medicamentos pelo
nível central. Desta forma a SESAI deve solicitar ao Departamento de Logística do Ministério da
Saúde (DLOG) que faça estudos dos processos licitatórios para fins de identificar seus pontos
críticos a fim de mitiga-los sob a ótica processual os entreves de aquisição de medicamentos. Assim
deve-se buscar um estreitamento entre o DLOG e a SESAI visando o êxito em 100% das aquisições
propostas.
Em novembro de 2014 foi Realizada a Oficina de Assistência Farmacêutica da Saúde Indígena em
Manaus/AM, que abordou temas como o Hórus Indígena, as Diretrizes da Assistência Farmacêutica
da SESAI e a qualificação da gestão da assistência farmacêutica na saúde indígena, onde
possibilitou a homogeneização da implantação da política estabelecida pelo SUS/SASISUS e
também na mitigação das considerações estabelecidas nas diretrizes de Assistência Farmacêutica no
nível distrital. Desta oficina participaram farmacêuticos dos 34 DSEI e das principais CASAI e
polos-bases.
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Resultado 04: Ações de atenção psicossocial nos DSEI com maior incidência de suicídios e
agravos de saúde mental implementado e qualificado
Nos últimos quatro anos, as ações de atenção psicossocial nos DSEI têm se intensificado com a
contratação de profissionais psicólogos e com a estruturação e organização da área técnica de saúde
mental e bem viver. Em 2014 foi enviado aos DSEI o Documento Orientador sobre a Gestão da
Atenção Psicossocial nos DSEI que estabelece os marcos operacionais de organização da atenção à
saúde mental localmente, elaborado participativamente com profissionais dos 34 DSEI. O
Documento define que as ações de atenção psicossocial têm como missão:
“Contribuir para a potencialização dos projetos de Bem Viver das diferentes comunidades,
famílias e indivíduos indígenas a partir de ações de promoção da saúde, prevenção e
atenção a agravos relacionados à saúde mental, que compartilhem responsabilidades e
ações com comunidades, profissionais de atenção primária e redes de apoio locais,
incentivem o protagonismo indígena e a mobilização social valorizando e respeitando os
saberes, modos de organização social, valores, economias e as tecnologias próprias de
cada comunidade”

Alem do documento norteador da gestão da atenção psicossocial, destacam-se as seguintes ações:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.

Estruturação de um modelo de vigilância epidemilógica em saúde mental em contexto
indígena, sendo consolidadas as informações epidemiológicas da área de atenção
psicossocial do ano de 2013;
Qualificação das estratégias de vigilância epidemiológica para a saúde mental (finalização
das fichas de coleta de dados para violência, suicídio, uso de medicação psicotrópica e uso
de álcool);
Elaboração de planilhas para envio de dados, estabelecimento de fluxos de informações e
parâmetros de análise, elaboração dos consolidados de informações sobre violências,
suicídios, homicídios, uso de medicação psicotrópica e uso de álcool;
Qualificação do processo de monitoramento aos DSEI por meio da análise dos Planos de
Ação em Saúde Mental, elaboração da planilha de monitoramento, estabelecimento de
fluxos de informações sobre as ações realizadas mensalmente e elaboração dos Mapas da
Saúde Mental – 2014;
Intensificação do apoio aos DSEI por meio da realização das visitas técnicas aos DSEI com
maior incidência de suicídio como Alto Rio Solimões, Mato Grosso do Sul e Araguaia, além
de visita ao DSEI Altamira;
Realização da Reunião Técnica de qualificação da Atenção Psicossocial nos DSEI;
Apoio à realização do IV Congresso Brasileiro de Saúde Mental da Associação Brasileira de
Saúde Mental;
Pactuação de estratégias na Oficina Nacional de Assistência Farmacêutica da Saúde
Indígena;
Realização, em parceria com a Secretaria de Estado de Goiás, do Curso sobre Saúde Mental
Indígena no DSEI Araguaia;
Apoio à realização do I Encontro de Pajés e Detentores dos Saberes Tradicionais de
Pernambuco.
Deu-se andamento ao processo de organização dos trabalhos no campo da saúde mental por
meio da elaboração da Linha de Cuidado para Suicídio nos DSEI; de nota técnica que
estabelece fluxos de informações sobre violência e propõe a criação do Núcleo de Prevenção
à Violência em Territórios Indígenas; e de nota técnica que estabelece fluxos de informações
sobre o uso de medicação psicotrópicas nos DSEI.
Intensificação das ações para fomento às discussões sobre a Política de Atenção Integral à
Saúde Mental das Populações Indígenas por meio da participação em eventos, tais como o
XVII Colegiado Nacional de Coordenadores de Saúde Mental; o IV Encontro do Colegiado
Gestor de Saúde Mental da Região Norte; o I Taller de intercambio de experiências sobre
Diversidad étnica y Salud - Paraguay/Brasil; o I Seminário de Psicologia, Direitos Humanos
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XIII.

e Povos Indígenas da Região Norte e a Reunión Salud Mental y Pueblos Indígenas –
Santiago/Chile.
Iniciou-se o processo de fortalecimento das ações de promoção da saúde mental por meio da
finalização do documento relativo a I Seleção Interna de Projetos de Fomento às Iniciativas
Indígenas de Promoção de Saúde Mental e Bem Viver.

Ao longo do exercício de 2014 foram identificadas ainda algumas dificuldades no desenvolvimento
das ações para alcance dos objetivos almejados, tais como; a não apropriação por parte de algumas
EMSI no desenvolvimento de ações relativas a atenção psicossocial nos DSEI, em especial no
processo de notificação das violências em comunidades indígenas; as falhas encontradas no sistema
de vigilância epidemiológica e a não inclusão dos instrumentos de vigilância epidemiológica em
saúde mental no SIASI .
A Tabela 7 apresenta alguns dados consolidados sobre óbitos por suicídio nos exercício de 2013 e
2014, agravo esse, quatro vezes mais incidente na população indígena, quando comparados com a
média nacional. Destaca-se a importância destes dados devido ao fato de que este agravo impacta de
maneira acentuada toda a vida comunitária e familiar de uma sociedade e se relaciona direta ou
indiretamente a outros agravos de ordem psicossocial como o consumo de bebidas alcoólicas e
outras drogas, as outras situações de violências, os transtornos mentais, entre outros.
Tabela 7 - Óbitos por suicídio por DSEI em 2013 e 2014
2014**
DSEI
Sexo
Total 2014
Fem Masc S/I
Alagoas/Sergipe
1
1
Altamira
S/I
Alto Rio Juruá
S/I
Araguaia
2
6
8
Alto Rio Negro
S/I
Alto Rio Purus
S/I
Alto Rio Solimões
3
27
30
Amapá/Norte PA
S/I
Bahia
S/I
Ceará
S/I
Cuiabá
S/I
Guamá Tocantins
S/I
Interior Sul
S/I
Kayapó - PA
S/I
Kayapó - MT
S/I
Litoral Sul
1
1
Leste Roraima
5
5
Manaus
S/I
Maranhão
3
5
8
Minas Gerais/ES
1
7,30
Médio Purus
S/I
Médio Solimões
S/I
Mato Grosso do Sul
42
42
Parintins
S/I
Pernambuco
0
Porto Velho
S/I
Potiguara
0
Rio Tapajós
1
1
Tocantins
2
2
Vilhena
0
Vale do Javari
1
4
5
Xavante
0
Xingú
0
Yanomami
1
1
2
Total Geral
9
49
48
106
Fonte: DASI

2013
Tx/100mil*

Total 2013

Tx/100mil*

7,59

0
0
0
2
4
0
35
0
0
0
1
0
5
0
0
4
6
0
6
2
3
6
49
1
1
0
0
0
6
1
0
0
0
7
139

0,00

189,75
56,10

-

10,07
11,95
24,39
59,56
0,00

9,96
19,30
0,00
93,81

9,72
18,08

47,44
11,28
65,45

14,39
11,83

40,29
14,35
18,29
14,61
42,35
34,65
69,49
6,63
2,06

0,00
57,90
13,89
0,00

34,03
23,71
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*As taxas foram calcula das conforme a população de cada DSEI. A taxa geral foi calculada com base na população
de indígenas aldeados - SIASI/2013
** Dados informados pelos DSEI
Obs: (S/I) Sem informação

Observa-se que, por um lado, há um detalhamento maior de informações para o ano de 2014
comparado a 2013, e, por outro lado, em 2014, vários DSEI ainda estão sem informações (S/I). Tal
situação decorre do fato de que as estratégias de vigilância epidemiológica foram intensificadas em
2014. Outro fator relevante que contribuiu para a ausência de informações está relacionado ao fato
de que muitos DSEI ainda estão em processo de consolidação de dados nos sistemas locais de
vigilância epidemiológica, sendo que esses dados foram consolidados a partir das informações de
23 DSEI. Destacam-se os índices de óbitos por suicídio nos DSEI Mato Grosso do Sul, Alto Rio
Solimões, Araguaia, Tocantins e Vale do Javari. Apesar de se registrarem variações anuais, estes
DSEI têm demostrado altas taxas de mortalidade por suicídio nos últimos anos, indicando a
necessidade de ações de prevenção. Em 2014, para os DSEI que possuem informações sobre óbitos
por suicídio, a média de idade dos óbitos para o sexo masculino foi de 22,21 e para o sexo feminino
de 18,88. Entre os DSEI que já consolidaram informações sobre suicídio em 2014, alguns possuem
informações mais detalhadas sobre o uso de álcool. Destes últimos, foi observado que 73% das
pessoas que vieram a óbito por suicídio faziam uso frequente de bebidas alcoólicas. Entre os DSEI
que possuem informações mais detalhadas sobre situação conjugal dos usuários, observa-se que
71% das pessoas que vieram a óbito em 2014 eram solteiros enquanto que 29% destes eram
casados. Estas informações tem subsidiado um processo de identificação de fatores de proteção e
fatores de risco para suicídio na população indígena, que fundamentaram a construção da linha de
cuidado para prevenção do suicídio.
Ressalta-se que a ocorrência do suicídio entre povos indígenas tem profundas raízes socioculturais,
que complexificam a abordagem desse agravo, principalmente, pela necessidade de se levar em
consideração os modelos explicativos indígenas sobre o evento. Contudo, pode-se dizer que esse
agravo tem relação com as mudanças provindas do contato com a sociedade envolvente, que
interferem nas relações intergeracionais e nos modos de reprodução social e cultural destas
comunidades.
Para mitigação das dificuldades elencadas acima, são sugeridas as seguintes ações: a) Publicação
oficial pelo Ministério da Saúde do Documento Orientador sobre a Atenção Psicossocial nos DSEI,
a Cartilha de Atenção e Prevenção às Situações de Violência em Povos Indígenas e da Linha de
Cuidado para Prevenção ao Suicídio; b) Qualificação dos profissionais da saúde indígena para
atuação nas ações de atenção psicossocial, a partir dos materiais a serem publicados, citados no item
anterior, e tendo como foco a inclusão dos profissionais das EMSI nas ações de atenção
psicossocial, e, nos DSEI com maior incidência, o cuidado para as situações de violência e suicídio.
c) Qualificação do sistema de vigilância epidemiológica por meio do ajuste das planilhas de coleta
de dados e da adequação do Sistema de Informação de Atenção da Saúde Indígena – SIASI 4.0 para
as necessidades de informações em saúde mental; d) Estabelecimento dos fluxos de informações e
encaminhamentos para as situações de violência em povos indígenas, por meio da publicação, de
maneira articulada com a Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, de nota técnica que estabeleça tais
fluxos de informações e proponha a criação do Núcleo de Prevenção da Violência em Territórios
Indígenas; Desenvolver estratégias de fortalecimento das Medicinas Tradicionais.
Resultado 05: Ações de atenção à saúde da mulher e da criança qualificadas nos 34 DSEI.
A Área de Saúde da Mulher e da Criança da Coordenação de Atenção Primária à Saúde Indígena do
Departamento de Atenção à Saúde Indígena da SESAI/MS tem por objetivo a qualificação da
atenção à saúde da mulher e da criança dos povos indígenas. Os focos de atuação da área no ano de
2014 foram: a Redução da Mortalidade materna e infantil e a qualificação da atenção ao parto, prénatal, puerpério e da atenção à saúde das crianças até 07 anos por meio, principalmente, da inserção
da saúde indígena na Rede Cegonha, apoio a implementação da vigilância do óbito nos DSEI e
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oferta de formação em Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância - AIDPI para os
profissionais de saúde dos DSEI.
A estratégia AIDPI, principal metodologia de ação assistencial fomenta da pela SESAI, tem por
finalidade promover a redução da mortalidade na infância, reforçar o conceito de integralidade da
atenção à saúde da criança, fortalecer a capacidade de planejamento e resolução no primeiro nível
da atenção, pondo à disposição do pessoal de saúde as ferramentas para a resolução adequada dos
problemas mais frequentes que afetam à saúde da criança.
Foram realizadas capacitações da estratégia AIDPI em três distritos no primeiro semestre de 2014
(Kaiapó do Mato Grosso, Vale do Javari e Manaus), totalizando 85 profissionais capacitados.
No segundo semestre de 2014 foram realizadas capacitações de AIDPI nos distritos Médio Rio
Solimões e Afluentes; Rio Tapajós e Tocantins, totalizando 66 profissionais capacitados.
Ainda visando o fortalecimento e acompanhamento dessa estratégia no âmbito local dos distritos,
foram realizadas visitas de seguimento em treze distritos durante o ano de 2014 (Alto Rio Solimões,
Vale do Javari, Tocantins, Médio Rio Solimões e Afluentes, Alto Rio Purus, Altamira, Mato Grosso
do Sul- Polo base de Dourados, Médio Rio Purus, Interior Sul, Yanomami, Leste Roraima,
Potiguara e Kaiapó-MT). Outro eixo importante de atuação visa a melhoria e qualificação da
Vigilância do Óbito (VO) nos DSEI. Essa estratégia tem como intuito promover uma análise
aprofundada das ações de saúde prestada pelas equipes, permitindo a elaboração de planos de ação
com enfoque prioritário na mitigação das principais causas de óbito que acometem as faixas
prioritárias de investigação (crianças até 7 anos, mulheres em idade fértil e causas mal definidas).
Durante o período de janeiro a dezembro de 2014, foram registrados 1.565 óbitos indígenas. Com
relação à investigação dos óbitos, o percentual de investigação entre menores de 1 ano foi de
72,4%, no grupo de crianças de 1 a menores de 7 anos o percentual de investigação é de 71,4% e de
72,6% no grupo de Mulheres em Idade Fértil - MIF (entre 10 e 49 anos de idade). Quanto ao local
de ocorrência, 52,36% de todos os óbitos registrados ocorreram em ambiente hospitalar e 35,04%
na aldeia de residência do indígena.
O resultado 05 foi norteado por um conjunto de cinco entregas necessárias para o seu alcance no
exercício de 2014: investigação de 90% dos óbitos materno, infantil e fetal, mulheres em idade fértil
e de causas mal definidas; elaboração e aprovação do protocolo de Atenção à Saúde da Mulher
Indígena; Elaboração e aprovação do protocolo de Atenção à Saúde da Criança; Realização das
capacitações em AIDPI em 17 DSEI; e Realização de visitas de seguimento da estratégia AIDPI em
17 DSEI que no ano de 2012 apresentaram maior índice de óbitos infantil e materno.
Com relação à investigação de 90% dos óbitos materno, infantil e fetal, mulheres em idade fértil e
de causas mal definidas, foi desenvolvido em 2013 um formulário para inserção de dados,
FormSUS, a ser alimentado de forma paralela ao Sistema de Informação de Atenção à Saúde
Indígena (SIASI) e Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). De acordo com dados
preliminares extraídos do FormSUS em 13/04/2015, no ano de 2014 foram registrados 1.565 óbitos
nos sistemas de informação da SESAI, a saber, FormSUS de óbito, Sistema de Informação de
Mortalidade (SIM) e SIASI, 562 óbitos de crianças menores de 1 ano, 784 óbitos de crianças até 7
anos e 219 óbitos de mulheres em idade fértil. No exercício de 2014 obteve-se um aumento
expressivo no número de óbitos investigados, com incremento médio de 29,85%, se comparado
com o exercício de 2013, conforme demonstrado na Tabela 8 deste relatório de gestão.
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Tabela 8 – Quantidade de Óbitos Investigados nos Exercício de 2013 e 2014 por Faixa Etária
Faixa Etária

Óbitos Registrados
2013

Óbitos Investigados
2013 (%)

Óbitos Registrados
2014

Óbitos Investigados
2014 (%)

Menores de 1 ano

692

391 (56,5%)

562

407 (72,4%)

Menores de 7 anos

922

514 (55,7%)

784

560 (71,4%)

219

159 (72,6%)

Mulheres em
201
101 (50,2%)
idade fértil
Fonte: CGMASI/DGESI/SESAI - Dados extraídos em 13/04/2015
Obs: Dados sujeitos a qualificação

Atribui-se a esse aumento o fortalecimento da vigilância do óbito nos distritos, formações e
capacitações realizadas, como o 3º Encontro Nacional para Qualificação da Vigilância do Óbito de
Mulheres e Crianças Indígenas, no final do ano de 2013. Além disto destacam-se a aproximação da
área técnica com os responsáveis pela Vigilância do Óbito e o fomento à formação de grupos
técnicos para investigação de óbitos. Atualmente 25 DSEI contam com grupos técnicos de
vigilância do óbito implementados (Alagoas e Sergipe, Alto Rio Juruá, Alto Rio Purus, Alto Rio
Solimões, Araguaia, Bahia, Ceará, Cuiabá, Guamá-Tocantins, Interior Sul, Kaiapó do Mato Grosso,
Kaiapó do Pará, Leste Roraima, Litoral Sul, Manaus, Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões e
Afluentes, Minas Gerais e Espírito Santo, Parintins, Pernambuco, Porto Velho, Potiguara, Rio
Tapajós, Tocantins e Vilhena). Cabe ressaltar que o banco de informações de óbito, especialmente
no que se refere aos dados de 2014, por estar em frequente processo de qualificação, podendo sofrer
alterações nos valores informados anteriormente nos demais instrumentos de planejamento como o
E-Car. Estima-se que para o ano de 2015 seja possível alcançar a meta estipulada de investigar 90%
dos óbitos nas faixas preconizadas.
Com relação ao protocolo de Atenção à Saúde da Mulher Indígena, informa-se que, durante o ano
de 2014, a área técnica de Saúde da Mulher e da Criança da Coordenação Geral de Atenção
Primária à Saúde Indígena (CGAPSI/DASI/SESAI) teve como prioridade o desenvolvimento de
ações para a capacitação das equipes com intuito de qualificar a atenção à mulher e à criança, em
especial no que se concerne ao componente pré-natal. Em conjunto com a Coordenação de Saúde
das Mulheres (CGSM/DAPES/SAS) e a FIOCRUZ foi elaborado um projeto de curso de
capacitação para profissionais das Equipes Multiprofissionais (EMSI), contemplando,
especialmente enfermeiros e médicos de área. O curso visa qualificar as equipes para atuação em
contexto intercultural e promover a discussão técnica de ações voltadas para o pré-natal, parto e
puerpério. Ainda nesse contexto, foi realizada uma parceria com a UNIFESP para o
desenvolvimento de protocolos clínicos de atenção á saúde da mulher e criança indígenas. No mês
de dezembro de 2014, foi apresentado pela UNIFESP, um modelo prévio do Protocolo para
apreciação e discussão. O encaminhamento do Protocolo depende ainda de liberação de recursos e
validação do instrumento. Acordou-se a realização de uma oficina entre 23 e 27/02/2015 para
alinhamento SESAI/UNIFESP e, posteriormente a realização de três oficinas em três DSEI (Alto
Rio Purus, Xavante e Xingu), com a presença dos responsáveis técnicos pela saúde da mulher e da
criança, com o objetivo de validar os Protocolos antes de sua publicação.
Os protocolos de atenção à saúde da criança seguem os mesmos trâmites que os protocolos
direcionados à saúde da mulher e também serão validados nas oficinas distritais em 2015.
Adicionalmente, será realizado um alinhamento técnico entre os protocolos elaborados pela
UNIFESP com a estratégia AIDPI. Foi pactuada uma reunião técnica entre a Coordenação Geral de
Saúde da Criança e Aleitamento Materno (CGSCAM/DASPES/SAS), o Instituto de Medicina
Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), responsável pelas capacitações da estratégia AIDPI, e
a UNICEF para alinhar os instrumentos com as diretrizes adotadas pela estratégia AIDPI.
Com relação à realização das capacitações em AIDPI, como estratégia de qualificação das ações
direcionadas a saúde da criança, foram realizadas oficinas de capacitação em AIDPI clínico,
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neonatal e criança nos DSEI que apresentaram maiores taxas de mortalidade infantil em 2013.
Como resultado dessa estratégia, foram capacitados um total de 219 profissionais, a saber:


DSEI Kaiapó do Mato Grosso, onde foram capacitados 08 enfermeiros, 04 médicos e 10
técnicos de enfermagem;



DSEI Vale do Javari onde foram capacitados 03 médicos, 10 enfermeiros e 01 nutricionista.



DSEI Manaus onde foram capacitados 40 profissionais dos polos base e CASAI, sendo 38
enfermeiros e 02 médicos;



DSEI Rio Tapajós onde foram capacitados 15 enfermeiros na primeira turma e na segunda
turma foram capacitados 11 enfermeiros, 04 médicos e 01 nutricionista;



DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes onde na primeira turma foram capacitados 16
enfermeiros e segunda turma foram capacitados 23 enfermeiros, 03 médicos e 01
nutricionista;



AIDPI Neonatal: Realizada oficina no DSEI Xavante onde foram capacitados 30
profissionais, sendo 22 enfermeiros e 08 médicos. Foi realizada em novembro de 2014, em
articulação com a Escola de Saúde Pública do estado do Mato Grosso, 01 (uma) oficina
conjunta de AIDPI Neonatal que será para seis DSEI da região: DSEI Xavante, DSEI
Xingu, DSEI Araguaia, DSEI Cuiabá, DSEI Vilhena e DSEI Kaiapó do Mato Grosso;



AIDPI criança: Foram capacitados 20 profissionais como multiplicadores e 19 profissionais
foram atualizados na estratégia AIDPI criança.

Ainda visando o fortalecimento e acompanhamento dessa estratégia no âmbito local dos distritos,
foram realizadas visitas de seguimento e monitoramento da estratégia AIDPI em treze DSEI durante
o ano de 2014 em conjunto com a Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno
(CGSCAM/SAS). No primeiro semestre de 2014 foram realizadas oficinas em 10 distritos: Alto Rio
Solimões, Vale do Javari, Tocantins, Médio Rio Solimões e Afluentes, Alto Rio Purus, Altamira,
Mato Grosso do Sul- Polo base de Dourados, Médio Rio Purus, Interior Sul e Yanomami. No
segundo semestre, em 03 DSEI: Leste Roraima, Potiguara e Kaiapó do Mato Grosso.
Como uma das ações prioritárias para 2015 está o acompanhamento das multiplicações da estratégia
AIDPI pelos DSEI. A criação de uma rede de apoio aos profissionais capacitados na modalidade
multiplicador é de fundamental importância para garantir o sucesso da implementação da estratégia.
Relativo às ações de fortalecimento e qualificação das ações de vigilância do óbito foi programada a
realização de uma oficina de formação de codificadores para o início de 2015 com o intuito de
formar um quadro qualificado na codifição de causas base de óbitos para auxiliar os DSEI no
preenchimento das declarações de óbito e alimentação dos sistemas oficiais de informação, bem
como garantir a qualidade das informações disponíveis nos bancos de dados. Concernente às ações
de saúde da mulher, espera-se em 2015 promover a qualificação das ações voltadas ao pré-natal,
parto e puerpério, como estimular a adesão qualificada do componente indígena na Rede Cegonha,
além de estabelecer diretrizes de fomento ao parto natural na aldeia e a discussão de ambientação
com os hospitais da rede referenciada que recebe o Incentivo de Atenção Especializada aos Povos
Indígenas (IAEPI).
No nível tático operacional, para o alcance do resultado 05, foram programadas um conjunto de
metas nos Planos de Ação dos DSEI, no eixo Atenção à Saúde Indígena, subeixos 02, 03 e 04. A
demonstração do desempenho dos DSEI na execução desse conjunto de metas estabelecido nos
respectivos planos foi estratificada em quatro intervalos de alcance: ≥ 0% ≤ 30%; > 30% ≤ 60%; >
60% ≤ 90%; e > 90%, conforme a Tabelas 9, 10 e 11 deste relatório de gestão.

55

Tabela 9 - Desempenho dos DSEI no Subeixo 2 do Eixo Atenção à Saúde indígena dos Planos de Ação de 2014
Eixo de Atuação: Atenção à Saúde Indígena
Subeixo 02: Atenção integral à saúde da mulher indígena, com ênfase no diagnóstico e na prevenção do câncer do
colo de útero em mulheres em idade fértil, bem como na atenção ao prenatal
nº

Descrição das principais metas

% de Desempenho Alcançado

≥ 0% ≤ 30% > 30% ≤ 60% > 60% ≤ 90% > 90%
TOTAL
Garantir uma média de atendimento
1
2
6
6
16
30
de pré-natal por gestante estimada
Garantir uma média de atendimento
2
4
2
2
22
30
domiciliar por puérpera estimada
Garantir a razão entre exames
3
2
3
3
21
29
citopatológicos do colo do útero
Percentual médio de participação dos
8,97
12,34
12,34
66,36
100,00
DSEI¹
Fonte: Relatórios de Monitoramento dos Planos de Ação 2014 / DASI
Obs¹: Somatório dos índices de participação das unidades por meta (número de unidades por intervalo de desempenho /
número total de unidades) divido pela quantidade total de metas, multiplicado por 100

Com relação à meta 1, os pontos favoráveis citados pela maioria dos DSEI para o alcance da meta
foram: a ampliação das equipes de saúde por meio da contratação de médicos pelo Programa Mais
Médicos além do aumento da entrada e permanência dessas equipes em área. Ações de educação em
saúde e aumento das visitas domiciliares incluindo a busca ativa de gestantes também foram citados
como fatores que contribuíram para que os DSEI atingissem a meta. O principal ponto crítico para o
alcance dessa meta segundo os DSEI foi a detecção tardia das gestantes no primeiro trimestre
devido à questões culturais. Ainda, foi citado como um entrave a indisponibilidade de testes rápidos
para detecção da gravidez.
Quanto à meta 2, os pontos favoráveis citados foram o empenho das equipes multidisciplinares de
saúde na realização das visitas às puérperas incluindo a busca ativa das gestantes faltosas pela
equipe de enfermeiros/médicos. Os pontos desfavoráveis para essa meta foram: dificuldade de
acesso ás aldeias e a dificuldade de captar as mulheres no seu período puerperal, visto que muitas,
após o parto, residem temporariamente em casa de parentes fora da aldeia de origem e, quando
retornam, o período puerperal já está ultrapassado. Muitos citaram ainda, falhas no registro dos
atendimentos domiciliares, que na maioria das vezes não estavam sendo registrados e
contabilizados na produção mensal.
Quanto à meta 3, o alcance da meta deu-se pela aquisição de kits para a realização de exames de
prevenção do câncer do colo do útero e de equipamentos como mesas ginecológicas e biombos.
Alguns citaram que o aumento da contratação de profissionais do sexo feminino que realizam esses
exames colaborou para a adesão das mulheres indígenas. (Muitas etnias dificultam as ações por
vergonha ou por não aceitação dos procedimentos quando realizados por profissionais do sexo
masculino). Como pontos críticos para o alcance da meta foram citados fatores socioculturais que
dificultam as ações de prevenção. Muitas populações ainda são culturalmente resistentes à
realização dos exames, contudo, os DSEI relataram que as equipes tem adotado estratégias de
educação em saúde para a orientação das indígenas. A demora no resultado ainda configura um
problema no que tange à realização de coletas subsequentes, acarretando em falta de confiabilidade
das mulheres indígenas em relação ao exame. Como os exames são processados por laboratórios do
município ou estado, ações visando uma maior articulação entre os distritos e as Secretarias
Estaduais e Municipais de saúde são imprescindíveis para melhoria do processo de devolutiva dos
resultados para as mulheres. Alguns distritos ainda citaram a falta de insumos e outros referem ter
iniciado o processo licitatório para a aquisição desses materiais, porém, ainda não foram concluídos.
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Tabela 10 - Desempenho dos DSEI no Subeixo 3 do Eixo Atenção à Saúde indígena dos Planos de Ação de 2014
Eixo de Atuação: Atenção à Saúde Indígena
Subeixo 03: Atenção integral à saúde da criança indígena, com enfoque no acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento, vigilância alimentar e nutricional e nas doenças prevalentes da infância, com vistas à redução da
morbidade e mortalidade infantil
nº

Descrição das principais metas

% de Desempenho Alcançado
≥ 0% ≤ 30%

> 30% ≤ 60%

> 60% ≤ 90%

> 90%

TOTAL

Garantir o atendimento para
1
4
2
23
30
crianças menores de 1 ano
Garantir o atendimento para
2
1
2
6
21
30
crianças de 1 a 5 anos
Garantir o atendimento para
3
1
3
3
22
29
crianças de 5 a 7 anos
Atingir a proporção de crianças
4 menores de 6 meses com
0
0
2
25
27
aleitamento materno exclusivo
5. Atingir a proporção de crianças
5 menores de 5 anos acompanhadas
0
1
9
18
28
no SISVAN (% )
6.
Garantir
o
atendimento
6 domiciliar realizado a crianças
1
1
0
27
29
menores de 1 ano
Percentual médio de participação dos
3,37
7,82
8,89
79,92
100,00
DSEI¹
Fonte: Relatórios de Monitoramento dos Planos de Ação 2014 / DASI
Obs¹: Somatório dos índices de participação das unidades por meta (número de unidades por intervalo de desempenho /
número total de unidades) divido pela quantidade total de metas, multiplicado por 100
1

Dos 32 distritos analisados, 79,92% conseguiram cumprir as metas. O êxito do desempenho
alcançado foi justiçado pelo treinamento nas aldeias para os AIS, técnicos de enfermagem e
enfermeiros; envolvimento dos profissionais dos polo base e dos RT de Saúde da Criança e
Vigilância Alimentar e Nutricional; oficinas de aleitamento materno com o objetivo de intensificar
as ações de aleitamento materno exclusivo; capacitação das equipes na estratégia AIDPI; atividades
de educação em saúde realizada nas aldeias por meio de rodas de conversa e palestras com as mães;
e aumento do quantitativo de médicos por meio do programa Mais Médico.
O percentual de DSEI que não atingiu a meta foi inferior a 20%. Tais unidades estão localizados nas
regiões centro oeste e norte do Brasil. Os principais entraves para o não alcance da meta estão
relacionados à gestão do contrato de transporte, acarretando prejuízos ao deslocamento de
profissionais; alta rotatividade de profissionais; falta de equipamentos; dificuldade de acesso em
épocas especificas do ano; grande numero de aldeias e questões culturais.
Ressalta-se que as metas 4 e 5 contribuem mais diretamente com o resultado estratégico 8,
relacionado à vigilância alimentar e nutricional e ações de combate a desnutrição nos DSEI, que
será examinado posteriormente.
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Tabela 11 - Desempenho dos DSEI no Subeixo 4 do Eixo Atenção à Saúde indígena dos Planos de Ação de 2014
Eixo de Atuação: Atenção à Saúde Indígena
Subeixo 04:. Investigação de óbitos em crianças menores de 7 anos, mulheres em idade fértil, gestantes e por causas
mal definidas
nº

Descrição das principais metas

% de Desempenho Alcançado
≥ 0% ≤ 30%

> 30% ≤ 60%

> 60% ≤ 90%

> 90%

TOTAL

Atingir a proporção de óbitos por
5
3
2
19
29
causas mal definidas investigados
Atingir a proporção de óbitos em
2 mulheres
em
idade
fértil
2
0
1
27
30
investigados
Atingir a proporção de óbitos em
3
2
0
0
15
17
gestantes investigados
Atingir a proporção de óbitos de
4 crianças menores de 1 ano
0
4
3
20
27
investigados
Atingir a proporção de óbitos de
5
1
4
5
16
26
crianças de 1 a 7 anos investigados
Percentual médio de participação dos
7,90%
8,11%
8,11%
75,87% 100,00%
DSEI¹
Fonte: Relatórios de Monitoramento dos Planos de Ação 2014 / DASI
Obs¹: Somatório dos índices de participação das unidades por meta (número de unidades por intervalo de desempenho /
número total de unidades) divido pela quantidade total de metas, multiplicado por 100.
1

Os DSEI Araguaia e Leste Roraima enviaram dados incongruentes, apesar de reiteradas
notificações, e foram considerados como erro de preenchimento. Da mesma forma, os DSEI Amapá
e Norte Pará e Alto Rio Negro enviaram dados referentes apenas às metas 1 e 2.
O desempenho alcançado pelos DSEI foi: 7,90% tiveram um alcance de 0 a 30%; 8,11% tiveram
um alcance de 30 a 60%; 8,11% tiveram um alcance de 60 a 90%; e 75,87% tiveram um alcance de
superior a 90%.
A análise territorial demonstra que na Região Nordeste 16,66% dos DSEI alcançaram um
desempenho situado no intervalo de 60% a 90% e 83,33% alcançaram um desempenho superior a
90%.
Na Região Norte, 28,57% dos DSEI alcançaram um desempenho entre 60% a 90% e 71,42%
tiveram um desempenho superior a 90%.
Na Região Centro-Oeste, 25% dos DSEI alcançaram um desempenho situado no intervalo de 60% a
90% e 75% das unidades alcançaram um desempenho superior a 90%.
Na Região Sul-Sudeste, 66,66% dos DSEI alcançaram um desempenho situado entre 60% a 90% e
33,33% alcançaram um desempenho superior a 90%.
De maneira geral, nos DSEI que atingiram as metas propostas, houve a implantação do Programa de
Vigilância do Óbito e do Grupo Técnico (GT) de Investigação do Óbito. A equipe do Nucleo de
Apoio à Saúde Indígena (NASI) realizou articulação com os municípios e intervenções in loco,
orientando, apoiando e sensibilizando as EMSI nos polos base. Além disso, observa-se que, em
alguns DSEI, a exemplo de Alagoas/Sergipe, profissionais do DSEI estão sendo capacitados em
vigilância do óbito e sendo orientados com as portarias normativas e os Manuais de Vigilância de
Óbitos. O empenho das EMSI também foi relatado como um fator importante para o bom
desempenho dos DSEI.
Já as unidade com baixo desempenho no cumprimento das metas, foram relatados a
descontinuidade nas entradas das EMSI em área; a ausência de estrutura para a execução das ações
e a dificuldade no deslocamento das equipes para as aleias; a não implantação do GT de
Investigação do Óbito; a falta de capacitação dos profissionais e dificuldade de articulação com a
58

rede de saúde, principalmente nos casos em que a morte ocorre em hospitais, devido a falta de
acesso aos prontuários. Algumas unidades relataram também as dificuldades em pactuar metas e
articular com os municípios de abrangência dos DSEI.
Outras dificuldades também foram relatadas pelas unidades, tais como a não disponibilização da
base do SIM (Sistema Integrado de Mortalidade), e outras relacionadas ao preenchimento da
Declaração de Óbito pelo profissional, barreiras culturais, fluxo migratório, não sendo, entretanto,
relacionados a um bom ou mau desempenho alcançado
Os DSEI que referiram não ter ocorrido óbito em algum segmento específico (crianças menores de
1 ano, crianças de 1 a 7 anos, mulheres em idade fértil, gestantes ou por causas mal definidas) não
foram analisados na tabela de análise do desempenho alcançado em relação à meta específica na
qual não houve óbito. Neste sentido destaca-se a meta 03 (Atingir a proporção de óbitos em
gestantes investigados). Não houve óbitos em gestantes em 11 DSEI (40% dos DSEI analisados),
portanto esses não foram referenciados no alcance da meta. Isso sinaliza uma boa qualidade dos
serviços prestados no âmbito da atenção básica dentro das aldeias, especificamente no que tange à
assistência pré-natal e à puérpera, nestes DSEI. Ressalta-se ainda que, no caso das metas indicadas
com alcance de 0% de desempenho pelos DSEI, infere-se que pode indicar erro de preenchimento,
sendo na verdade indicação de não ocorrência de óbito.
Resultado 06 - Acesso e melhoria da qualidade das ações de saúde bucal ampliado
As ações de saúde bucal estão sendo realizadas por aproximadamente 424 odontólogos, 31 Técnicos
em Saúde Bucal e 408 Auxiliares de Saúde Bucal distribuídos nos 34 DSEI. A cobertura de
primeira consulta odontológica é um importante indicador de acesso a assistência odontológica.
Nesse sentido, observa-se um aumento do acesso às ações de saúde bucal desde a criação da SESAI
em 2010. A média da cobertura de primeira consulta odontológica dos DSEI subiu de 20,2% em
2010 para 28,5% em 2013, e chegou a 38,6% no exercício de 2014. A resolutividade do
atendimento odontológico pode ser medido por meio do percentual de tratamentos odontológicos
concluídos. A média do percentual de tratamentos odontológicos concluídos dos DSEI manteve-se
estável, próximo de 40%, entre os exercícios de 2010 e 2013, e foi observado um aumento em 2014,
de 52,7%. Vale destacar que estas informações foram enviadas pelos DSEI e não extraídas do
Sistema de Informação de Atenção a Saúde Indígena (SIASI), uma vez que o SIASI não está em
pleno funcionamento, ou seja, está implantado mas não implementado.
Foi realizada reunião técnica de trabalho com os responsáveis técnicos dos 34 DSEI no dia 6 a 8 de
novembro de 2014 na cidade de Natal (RN). Foram abordados várias assuntos pertinentes à saúde
bucal indígena, tais como uma análise da saúde bucal dos DSEI, com a discussão de indicadores, da
qualificação da produção de informações e da organização e melhoria nos processos de trabalho.
Ao longo de 2014 foram realizados várias atividades processuais de trabalho, dentre elas destacamse as orientações aos Responsáveis Técnicos de saúde bucal, aos coordenadores de DSEI e chefes
de DIASI quanto a correta produção da informação, sendo inclusive realizada uma oficina de
planejamento ocorrida em novembro de 2014 na cidade Brasília, para esses dois últimos grupos.
Destaca-se também a elaboração de uma cartilha de saúde bucal no DSEI Xingu com previsão de
impressão para o primeiro semestre de 2015.
No nível estratégico, o resultado 06 foi norteado por um conjunto de três entregas necessárias para o
seu alcance no exercício de 2014: realização de 140.000 consultas odontológicas programáticas nos
34 DSEI; conclusão do tratamento odontológico básico em 50% dos pacientes diagnosticados; e
capacitação dos profissionais de saúde bucal nos 34 DSEI.
Quanto às consultas odontológicas programáticas, não foi possível verificar o número exato de
consultas odontológicas programáticas nos 34 DSEI devido a problemas técnicos de implementação
e alimentação do sistema SIASI. No entanto, a partir do indicador de cobertura de consultas
odontológicas programáticas informados pelos DSEI e dos dados demográficos, foi possível
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realizar uma estimativa aproximada do número de consultas realizadas em 2014. Assim, foram
realizadas aproximadamente 172.819 consultas odontológicas programáticas, 23% acima do
programado. Este valor representa uma cobertura de 38,6%.
Nessa mesma perpectiva, de acordo com os dados informados pelos DSEI, a média de conclusão de
tratamento odontológico dos DSEI ficou em 52,7%. Sendo que dos 32 DSEI que enviaram seus
resultados, 14 superaram a meta de 50%, e apenas 3 apresentaram metas inferiores a 30% do
pactuado, ou seja menos de 15% de conclusão dos tratamentos.
Com relação à capacitação dos profissionais de saúde bucal, em 2014 foi realizada a reunião
nacional com as referências técnicas (RT) em saúde bucal dos 34 DSEI, juntamente com a
participação do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia entre os dias 6 a 8 de
novembro de 2014 na cidade Natal (RN). O Evento contou com 40 participantes representando 32
DSEI, com exceção dos representante do DSEI Yanomami e Alagoas e Sergipe que não puderam
participar por problemas de saúde. Além dos RT houve a participação de 5 odontólogos de polo
base do DSEI Potiguara e uma odontóloga do DSEI Alto Rio Negro. Os participantes apresentaram
17 trabalhos científicos na modalidade pôster. Capacitou-se 35 odontólogos (representando os 34
DSEI) durante a Capacitação de Multiplicadores em Prevenção e Tratamento da Cárie Dentária em
Populações Indígenas. Realizaram multiplicação ainda em 2014 os DSEI: Mato Grosso do Sul,
capacitando todos os Odontólogos (35) e Auxiliares em Saúde Bucal (34) e DSEI Bahia
capacitando todos os Odontólogos (19) e Auxiliares em Saúde Bucal (19). Os demais distritos estão
agendando suas capacitações para o ano de 2015.
Dentre os principais pontos críticos encontrados para realização das ações referentes ao resultado 06
estão:


Problemas de funcionamento do SIASI versão 4.0, que impacta o acompanhamento dos
indicadores, monitoramento e planejamento das ações;



Equipamentos odontológicos parados por falta de manutenção;



Dificuldade em garantir a compra e suprimento contínuo de insumos odontológicos;



Dificuldade em garantir a qualidade dos produtos adquiridos por meio de processo
licitatório;



Fragilidades intrínsecas das estratégias de capacitação por multiplicação;



Adicionalmente, através da análise de dados de levantamento realizado em 2013 identificouse que 15,2% (62) das vagas de auxiliar em saúde bucal não estavam preenchidas e que 90
ASB apresentavam registro provisório no Conselho Regional de Odontologia.

Dentre os principais desafios apresentados pelos DSEI para garantir as ações de saúde bucal estão: a
insuficiência de recursos necessários para garantia de ações permanentes e a falta de informações
acerca das ações executadas. Além disso, observa-se a necessidade de formar cerca de 152 ASB
para atuação na saúde indígena. Em 2014 iniciou-se uma agenda junto a Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde para elaborar uma estratégia para a formação dos ASB indígenas
pelas Escolas Técnicas do SUS. Com vistas a mitigar esses desafios, sugere-se:


A realização de inquérito epidemiológico de saúde bucal nos DSEI;



Ampliação da implementação do Programa Brasil Sorridente Indígena nos DSEI;



Aumento da cobertura da primeira consulta programática realizada;



Aumento da média de pessoas atendidas com tratamento básico concluído;



Elaboração do Plano sobre fluoretação da água.

No nível tático operacional, para o alcance do resultado 06, foram programadas três metas nos
Planos de Ação dos DSEI, no eixo Atenção à Saúde Indígena, subeixo 06 (Atenção integral à saúde
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bucal indígena, por meio da execução de ações coletivas e individuais e em consonância com a
política nacional de atenção à saúde bucal). A demonstração do desempenho dos DSEI na execução
desse conjunto de metas estabelecido nos respectivos planos foi estratificada em quatro intervalos
de alcance: ≥ 0% ≤ 30%; > 30% ≤ 60%; > 60% ≤ 90%; e > 90%, conforme a Tabela 12 deste
relatório de gestão.
Tabela 12 - Desempenho dos DSEI no Subeixo 6 do Eixo Atenção à Saúde indígena dos Planos de Ação de 2014
Eixo de Atuação: Atenção à Saúde Indígena
Subeixo 06:. Atenção integral à saúde bucal indígena, por meio da execução de ações coletivas e individuais e em
consonância com a política nacional de atenção à saúde bucal
nº

Descrição das principais metas

% de Desempenho Alcançado

≥ 0% ≤ 30% > 30% ≤ 60% > 60% ≤ 90% > 90%
TOTAL
Atingir a média da ação coletiva de
1
7
4
4
14
29
escovação dental supervisionada.
Atingir a cobertura de primeira
2
2
2
1
26
30
consulta odontológica programática
Atingir o percentual de pessoas
3 atendidas que concluíram o
1
3
9
14
27
tratamento odontológico básico
Percentual médio de participação dos
11,5%
10,5%
16,8%
61,2%
100
DSEI¹
Fonte: Relatórios de Monitoramento dos Planos de Ação 2014 / DASI
Obs¹: Somatório dos índices de participação das unidades por meta (número de unidades por intervalo de desempenho /
número total de unidades) divido pela quantidade total de metas, multiplicado por 100.

Considerando que um bom desempenho seja o alcance mínimo de 90% das metas pode-se dizer que
na média 61,2 % dos DSEI obtiveram um bom desempenho.
Na meta 1 o indicador Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada permite avaliar o
desenvolvimento da escovação dental supervisionada, que representa uma das principais estratégias
de prevenção em saúde bucal. Esta foi a meta que apresentou o pior desempenho pelos DSEI, em
que 38% (11) dos DSEI alcançaram índices inferiores a 60% da meta. Este fator evidencia uma
maior prevalência na realização das ações assistenciais em detrimento das ações preventivas,
evidenciando um modelo de atenção predominantemente curativo.
Os dados apresentados permite identificar que a região norte obteve maior dificuldade em atingir
esta meta, uma vez que dos onze DSEI que alcançaram até 60%, nove estão na região norte.
A análise por meta evidencia que a meta 2 foi a que teve melhor desempenho pelos DSEI, com 86%
(26) dos DSEI alcançando desempenho superior a 90%. Em 2013, 63,6% dos DSEI avaliados
atingiram as metas propostas. A média da cobertura de primeira consulta odontológica por DSEI
subiu de 20,2% em 2010 para 28,5% em 2013, e chegou a 38,6% em 2014. Este fator evidencia a
ampliação do acesso da população indígena a assistência odontológica, desde a criação da SESAI
em 2010. Dos 4 DSEI que atingiram menos de 60% da meta, três encontram-se na região norte
(DSEI Médio Rio Purus, Parintins e Kaiapó do Pará), e uma unidade na região centro oeste (DSEI
Mato Grosso do Sul ).
O indicador referente a meta 3, percentual de tratamentos odontológicos concluídos, permite a
análise da resolutividade do atendimento odontológico. Identificou-se que 52% dos DSEI
alcançaram um bom desempenho para esta meta, enquanto 48,1% dos DSEI avaliados atingiram a
meta pactuada em 2013. Numa análise longitudinal observou-se a melhora da resolutividade dos
atendimentos odontológicos em 2014. A média do percentual de tratamentos odontológicos
concluídos dos DSEI manteve-se estável (próximo de 40%) entre os anos de 2010 e 2013, e houve
um aumento em 2014, com incremento de médio de 52,7%. Isto significa que aproximadamente
pouco mais da metade dos indígenas atendidos tiveram seus tratamentos concluídos. Com relação a
análise do alcance por localização geográfica identifica-se que dos DSEI com alcance inferior a
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60% (4), dois estão no nordeste (DSEI Bahia e Ceará) e dois na região norte (DSEI Kaiapó do
Pará e Médio Rio Solimões e Afluentes).
A Tabela 13 deste relatório de gestão demonstra a média de execução dos DSEI para cada indicador
por região. Na média todas as regiões alcançaram as metas programadas com exceção da meta 3
pela região Sul/Sudeste que atingiu 37,9%, quando o programado foi de 50%. A Região Sul/Sudeste
foi a que apresentou a menor média na execução das metas quando comparado com as demais
regiões. A região Centro Oeste obteve o melhor desempenho para as metas 1 e 2, enquanto que a
região Nordeste obteve o melhor desempenho para a meta 3. No entanto, a análise comparativa por
região deve ser realizada com cautela, uma vez que o executado pelos DSEI sofre influência de
fatores diversos, sendo necessária uma avaliação mais detalhada do que a analise apresentada neste
relatório, bem como a influencia dos fatores metodológicos para fins de cálculo da média, como por
exemplo: a região sul são analisados apenas 3 DSEI e a região Norte, 18 DSEI. De maneira geral,
observa-se heterogeneidade no alcance das metas, não sendo possível traçar um comportamento
característico de acordo com a região geográfica do DSEI.
Tabela 13 - Análise de Dispersão da Execução dos Indicadores dos DSEI por região no Exercício de 2014
Meta 1 - Atingir a média da ação coletiva de escovação dental supervisionada
Regiões
Variáves Consideradas
S/SE
CO
NE
N
Número de Unidades
3
5
5
16
Mediana
1,5
2,0
1,8
0,6
Média
1,7
7,1
2,4
1,9
Desvio Padrão
0,9
10,7
2,4
2,2
Máximo
2,6
26,1
6,5
6,4
Mínimo
0,9
0,9
0,3
0,0
Meta 2 - Atingir a cobertura de primeira consulta odontológica programática
Regiões
Variáves Consideradas
S/SE
CO
NE
N
Número de Unidades
3
5
4
15
Mediana
29,0%
45,9%
33,3%
36,5%
Média
28,9%
49,7%
35,5%
37,6%
Desvio Padrão
3,1%
32,3%
5,8%
22,4%
Máximo
31,9%
97,8%
44,0%
81,0%
Mínimo
25,7%
11,6%
31,6%
0,3%
Meta 3 - Atingir o percentual de pessoas atendidas que concluíram o tratamento odontológico básico
Regiões
Variáves Consideradas
S/SE
CO
NE
N
Número de Unidades
3
3
3
15
Mediana
38,0%
54,0%
56,0%
44,6%
Média
37,9%
57,1%
68,3%
48,3%
Desvio Padrão
0,9%
7,0%
25,2%
24,6%
Máximo
38,7%
65,1%
97,3%
100,0%
Mínimo
36,9%
52,1%
51,7%
8,2%
Fonte: Relatório dos DSEI – 2014 / DASI

Brasil
Nacional
29
1,3
2,9
5,0
26,1
0,0
Brasil
Nacional
27
33,8%
38,6%
21,7%
97,8%
0,3%
Brasil
Nacional
24
51,7%
50,7%
22,2%
100,0%
8,2%

A partir da analise crítica dos resultados informados pelos DSEI foi possível identificar os
principais avanços: maior regularidade de entradas em área das equipes, realização de capacitações
e reuniões técnicas; redução da rotatividade profissional e contratação da equipe completa ao longo
do ano; sensibilização da população quanto a importância da saúde bucal; e desenvolvimento de
estratégias multidisciplinares de atenção a saúde bucal.
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Resultado 07 - 77,5% das crianças menores de 07 anos com esquema vacinal completo, de acordo
com o calendário indígena de vacinação
Até março de 2015, a meta geral alcançada foi de 78,7 % das crianças menores de 07 anos com
esquema vacinal completo, de acordo com os dados de 31 DSEI, sujeitos a revisão. A meta geral
alcançada no ano de 2014 ainda pode sofrer alteração devido à inclusão dos dados faltantes e à
etapa de qualificação dos dados pelos DSEI.
Em 2014 a meta era atingir de 77,5% de crianças menores de 07 anos com esquema vacinal
completo. Entre os 31 DSEI que enviaram os dados, a distribuição foi a seguinte:


67,7% (21 DSEI) atingiram ou superaram a meta programada;



22,6% (7 DSEI) atingiram uma cobertura entre 65% e 77,4%;



6,5% (2 DSEI) atingiram uma cobertura entre 55% e 64,9%;



3,2% (1 DSEI) atingiu uma cobertura menor do que 50%.

Entre as estratégias realizadas durante o ano que contribuíram para a elevação da meta estão o Mês
de Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI), realizado em 33 DSEI. O objetivo do MVPI é aumentar
a cobertura vacinal, o acesso a vacinação, reduzindo as inequidades na população indígena além de
fortalecer a vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis nas aldeias e melhorar a
qualidade da informação. A dificuldade de envio de dados pelos DSEI, a carência de profissionais
capacitados para executar com qualidade as ações de imunização em área indígena e a dificuldade
de transporte (terrestre, aéreo ou fluvial), principalmente em DSEI com áreas de difícil acesso,
configuram os maiores desafios a serem enfrentados para o alcance do resultado programado.
Analisando-se o esquema vacinal completo por faixas etárias podemos observar um incremento
médio em 2014 de 16% no total de crianças menores de 1 ano vacinadas, enquanto que para as
demais faixas etárias a cobertura vacinal completa, dentre as vacinas preconizadas por idade,
permaneceu próximo dos patamares alcançados em 2013, conforme pode ser observado na Tabela
14 deste relatório de gestão.
Tabela 14 – Imunização dos Grupos Prioritários por Região no Exercício de 2014
5 a 7 anos
1 a 5 anos
(6 anos, 11 meses e 29 dias)
Menores de 1 ano
(4 anos, 11 meses e 29 dias)
Total
Total
Total
Região
(%)
(%)
(%)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Região
3.851
4.331
3.2142
31.505
17.572
24.454
Norte
(51,2%)
(58,7%)
(77,8%)
(78,7%)
(89,7%)
(85,7%)
Região
1.407
468
8.901
3.595
5.489
1.773
Centro(47,9%)
(59,8%)
(66,5%)
(77,8%)
(83,3%)
(86,4%)
Oeste
Região
1.142
1.315
8.905
9.989
4.989
5.228
Nordeste
(75,9%)
(79,9%)
(63,4%)
(72,2%)
(67,3%)
(75,1%)
494
2.013
Região
468
2.123
1.009
1.132
Sudeste
(90,2%)
(91,8%)
(88,7%)
(97,6%)
(92,6%)
(90,2%)
880
973
3.775
3.855
1.842
1.853
Região Sul
(84,2%)
(83,4%)
(86,9%)
(89,8%)
(92,5%)
(70,7%)
7.774
Total
7.555
55.736
51.067
30.901
34.440
Geral
(65,8%)
(73,8%)
(78,3%)
(84,0%)
(84,6%)
(56,6%)
Fonte: DASI

Maiores de 60 anos
Total
(%)
2013
2014
12.609
12.670
(85,5%)
(87,0%)
4.056
(69,1%)

1.247
(87,9%)

6.522
(66,4%)
954
(90,1%)

7.481
(74,4%)
1.002
(87,1%)

1.954
(84,5%)

1.936
(89,1%)

26.095
(77,2%)

24.336
(82,9%)

No nível estratégico, o resultado 07 foi norteado por um conjunto de três entregas necessárias para o
seu alcance no exercício de 2014: realização do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI)
nos 34 DSEI; realização da capacitação dos profissionais de saúde que atuam nas ações de
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imunização dos 34 DSEI; e a implementação da vacinação de rotina com no mínimo quatro
entradas/ano, em 80% das aldeias de difícil acesso.
O MVPI foi realizado em 33 DSEI (exceto Xingu por decisão local). Nessa ação foram vacinadas
nos grupos prioritários pactuados 4.569 (132,6%) crianças menor de 1 ano; 17.357 (110,4%)
crianças na faixa etária entre 1 e 4 anos; 37.636 (123,6%) em Mulheres em Idade Fértil (MIF) e
7.457 (98,4%) indígenas com 60 anos ou mais. No total, foram aplicadas 153.832 doses de vacina
em 125.904 indígenas residentes em 1.040 (94,2%) aldeias e 93 (96,9%) polos bases pactuados.
Foram envolvidos 2.522 profissionais, sendo 1.175 (46,6%) AIS e AISAN. Foi realizada atividade
parceria com os estados, municípios e o programa nacional de imunização para capacitação das
ações do MVPI, in loco, em 07 DSEI: Vale do Javari, Maranhão, Guamá-Tocantins, Alto Rio
Purus, Vilhena, Araguaia e Yanomami (Dados de 30 DSEI, sujeitos a revisão).
No exercício de 2014, 1.093 profissionais de saúde foram capacitados/atualizados em sala de
vacina, rede de frio, vacina contra HPV, calendário vacinal, vigilância epidemiológica (VE),
instrumentos de informação de imunização em área indígena ou Sistema de Informaçoes do
Programa Nacional de Imunização (SIPNI) e Vacinação Extra-muro. Também foram realizadas 306
reuniões técnicas sobre ações de imunização ou VE, com a presença de 3.196 participantes de 32
DSEI, Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e/ou Secretarias Estaduais de Saúde (SES).
Quanto ao monitoramento da implementação da vacinação de rotina, com no mínimo quatro
entradas/ano em 80% das aldeias de difícil acesso1, apenas 29 DSEI enviaram dados até março de
2015 (Alto Rio Juruá, Alto Rio Solimões, Manaus, Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões,
Parintins, Vale do Javari, Amapá e norte do PA, Leste de RR, Vilhena, Porto Velho, GuamáTocantins, Altamira, Kaiapó-PA, Rio Tapajós, Tocantins, Araguaia, Xingu, Cuiabá, Xavante,
Kaiapó-MT, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Alagoas/SE, Potiguara, Minas Gerais/ES, Interior Sul
e Litoral Sul). No total das aldeias informadas (3.852), o percentual é de 91,2% com o mínimo de 4
entrada/ano. O resultado por região também foi apresentado da seguinte forma:


Região amazônica: 91,9% das aldeias informadas dos DSEI da região amazônica (2.137)
com, no mínimo, 04 entrada/ano;



Região extra-amazônica: 78,8% das aldeias informadas dos DSEI da região extra-amazônica
(1.715) com no mínimo 06 entradas/ano.

A fim de mitigar as dificuldades encontradas estão previstos para o exercício de 2015 a realização
de reunião nacional de avaliação e planejamento das ações de imunizações em áreas indígenas;
apoio à realização do MVPI nas áreas elencadas pelos DSEI; aopio aos DSEI na realização de
capacitações para os profissionais das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) que
desenvolvem ações de imunização; a realização de atualização técnica dos multiplicadores em sala
de vacina; a realização de capacitação em Vigilância Epidemiológica; o incentivo para que haja
articulação entre os DSEI e Secretarias Municipais e/ou Estaduais de Saúde para garantia de vagas
em cursos específicos sobre imunização ou vigilância epidemiológica de doenças imunopreveníveis
bem como a organização de capacitações das equipes sobre o assunto; e a orientação, capacitação e
apoio aos DSEI na gestão da informação utilizada em imunização e cumprimento dos fluxos,
segundo pactuação estabelecida.
No nível tático operacional, para o alcance do resultado 07, foram programadas três metas nos
Planos de Ação dos DSEI, no eixo Atenção à Saúde Indígena, subeixo 05 (Ações de imunização
com enfoque nos grupos prioritários: crianças menores de 7 anos, mulheres em idade fértil,
gestantes e idosos). A demonstração do desempenho dos DSEI na execução desse conjunto de

1

Para análise de rotina de vacinação, foram considerados de difícil acesso na Região Amazônica os distritos
localizados na Região Norte (exceto DSEI Tocantins) e os DSEI Araguaia, Kaiapó-MT e Xingu da Região CentroOeste; e, Região Extra-Amazônica os demais DSEI (incluindo DSEI Tocantins).
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metas estabelecido nos respectivos planos foi estratificada em quatro intervalos de alcance: ≥ 0% ≤
30%; > 30% ≤ 60%; > 60% ≤ 90%; e > 90%, conforme a Tabela 15 deste relatório de gestão.
Tabela 15 - Desempenho dos DSEI no Subeixo 5 do Eixo Atenção à Saúde indígena dos Planos de Ação de 2014
Eixo de Atuação: Atenção à Saúde Indígena
Subeixo 05: Ações de imunização com enfoque nos grupos prioritários: crianças menores de 7 anos, mulheres em
idade fértil, gestantes e idosos
nº

Descrição das principais metas

% de Desempenho Alcançado

≥ 0% ≤ 30% > 30% ≤ 60% > 60% ≤ 90% > 90%
TOTAL
Atingir o percentual de crianças
1 menor de 1 ano com esquema
3
3
5
16
27
vacinal completo
Atingir o percentual de crianças
2 menor de 7 anos com esquema
0
0
7
20
27
vacinal completo.
Atingir o percentual de MIF com
3
0
0
1
24
25
esquema vacinal completo.
Percentual médio de participação dos
3,7
3,7
16,1
76,4
100
DSEI¹
Fonte: Relatórios de Monitoramento dos Planos de Ação 2014 / DASI
Obs¹: Somatório dos índices de participação das unidades por meta (número de unidades por intervalo de desempenho /
número total de unidades) divido pela quantidade total de metas, multiplicado por 100

Atingir o percentual de crianças menor de 1 ano com esquema vacinal completo, meta 1, é o maior
desafio exposto, sendo que 3 DSEI apresentaram alcances situados entre 0% a 30% e outros 3 DSEI
apresentaram desempenho entre 30% a 60% de alcance considerando a meta programada. Dentre as
justificativas apresentadas pelos unidades para tal resultado estão: calendário vacinal extenso para a
faixa etária; algumas localidades com grande fluxo das famílias para a cidade e/ou outras aldeias;
dificuldade de aceitação dos genitores na administração de vacinas simultaneamente e número de
entradas com vacina insuficiente para completar esquema em algumas localidades.
O desempenho com maior representação é o superior a 90%, com 76,4% de participação dos DSEI,
reflexo de alguns avanços expostos nas informações analisadas, tais como a realização de
capacitações em sala de vacina; a priorização e intensificação das ações de imunização; a busca
ativa de faltosos; a boa articulação com as coordenações municipais e estaduais de imunização; e a
realização de supervisão em campo, entre outros.
Todos os DSEI que obtiveram entre 0% e 30% de desempenho são da região Norte, sendo eles:
Altamira, Alto Rio Negro e Médio Rio Solimões e Afluentes. Os 3 DSEI que obtiveram alcance
situados entre >30% a 60% de desempenho são o DSEI Amapá e Norte do Pará, DSEI Maranhão e
DSEI Xavante, distribuídos entre as regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. Vale ressaltar que os 3
DSEI localizados na região Sul e Sudeste tiveram desempenhos alcançados maiores que 100%.
Resultado 08: Vigilância alimentar e nutricional estruturada e ações de combate à desnutrição nos
DSEI aprimoradas
A Área Técnica de Alimentação e Nutrição (ATAN) compõe, junto a outras áreas, a Coordenação
Geral de Atenção Primária à Saúde Indígena (CGAPSI), que está vinculada ao Departamento de
Atenção à Saúde Indígena (DASI). Tem como objetivo geral fortalecer as ações de vigilância
alimentar e nutricional nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), em processo de
educação permanente, de forma integrada com as práticas de saúde tradicionais. E tem como
principal ação o apoio ao Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) Indígena no
âmbito dos DSEI.
O sistema SISVAN Indígena foi instituído nos DSEI por meio da Portaria nº 984, de 06 de julho de
2006 e visa o acompanhamento do estado nutricional de indígenas, priorizando crianças menores de
05 anos e gestantes, além de acompanhar informações referentes ao aleitamento materno e
65

recebimento de benefícios sociais. O acompanhamento é mensal e realizado através da busca ativa
de crianças e gestantes durante visitas domiciliares, pesagens coletivas e outros atendimentos.
Para a saúde indígena preconizou-se a avaliação inicial utilizando o índice Peso/Idade (P/I) que
expressa a relação entre a massa corporal e a idade cronológica da criança, sendo indicado para a
avaliação de baixo peso e adequado para o acompanhamento de ganho de peso por refletir a
situação global da criança. Quando necessário realizar uma avaliação completa do estado
nutricional, recomenda-se a utilização de outros índices antropométricos, tais como IMC/Idade, e
Peso/Estatura/Idade. Até o exercício de 2013, as avaliações eram realizadas seguindo a referencia
National Center for Health Statistics – NCHS (1977), contudo, todos os responsáveis técnicos da
área de alimentação e nutrição nos distritos foram capacitados e atualizados. Com isso, a partir do
exercício de 2014 as avaliações passaram a ser realizadas seguindo as referencias da Organização
Mundial da Saúde (OMS), como preconiza o Ministério da Saúde. Essa mudança se deve ao fato de
que para a construção da referencia NCHS, as crianças participantes do estudo estavam em
aleitamento artificial, residiam no norte europeu e possuíam nível socioeconômico elevado, o que
não condiz com a realidade das crianças brasileiras. Essa referencia define como déficit nutricional
as classificações de muito baixo peso, baixo peso e risco nutricional. O estudo realizado pela OMS
avaliou crianças de 6 países: Brasil, Gana, Índia, Noruega, Omã e EUA. Alguns dos critérios
utilizados para seleção dos participantes foram: mãe não fumante, situação econômica que não
comprometesse o crescimento da criança e aleitamento materno exclusivo até os 4 meses de idade
no mínimo. O que significa que estes índices para avaliação nutricional de crianças pode ser
utilizado em qualquer parte do mundo, independente da etnia, condição econômica ou tipo de
alimentação. A OMS não utiliza a classificação de risco nutricional.
A cobertura de acompanhamento do estado nutricional de crianças no exercício de 2013 foi de
61,9% (55.568) e exercício de 2014 foi de 67,9% (62.490), demonstrando assim, um aumento de
6% no percentual de acompanhamento de crianças menores de 5 anos.
Com relação ao panorama do estado nutricional das crianças dessa faixa etária, em 2013, o déficit
nutricional (muito baixo peso, baixo peso e risco nutricional) era de 24% (13.321), o total de
crianças com peso adequado para idade atingiu 73,5% (40.780) e o risco de sobrepeso apresentado
foi de 2,5% (1.391). Já em 2014 o percentual de crianças menores de 5 anos com déficit nutricional
(muito baixo peso e baixo peso) foi de 8,8% (5.498), peso adequado de 89,4% (55.882) e o
percentual de crianças com peso elevado atingiu 1,8% (1.110), conforme Grafico 1 deste relatírio de
gestão. Cabe ressaltar que, embora o quantitativo de crianças avaliadas com peso inadequadamente
baixo para idade tenha decrescido, até o ano de 2013, as avaliações do estado nutricional das
crianças indígenas menores de 5 anos eram realizadas seguindo a referência do National Center for
Health Statistics (NCHS, 1977), que parametrizava os níveis de déficit nutricional como: muito
baixo peso, baixo peso e risco nutricional. Em 2006, o Ministério da Saúde passou a utilizar a
referência da Organização Mundial de Saúde (OMS) e, nessa nova classificação, exclui-se o risco
nutricional e passa-se a analisar os dados mediante escore-Z (desvios padrão). Em 2014 a SESAI,
após a realização de oficinas de alinhamento e atualização dos Responsáveis Técnicos dos DSEI,
passou a também adotar a referência da OMS, desse modo, os dados de 2013 e 2014 não são
comparáveis, embora a informação sobre estado nutricional das crianças indígenas esteja,
atualmente, mais próxima da real, haja vista a aplicabilidade e acurácia maiores das curvas da OMS.
Adicionalmente, ao extratificarmos os dados de 2014 por faixa etária, 89,5% das crianças indígenas
menores de 6 meses (5.852) estão com peso adequado, o que indica que o aleitamento materno
exclusivo está sendo contemplado.

66

Gráfico 1 – Distribuição do estado nutricional de crianças menores de 5 anos, segundo indicador peso/idade, Brasil
2014
1,8% 1,8%
7,0%
MUITO BAIXO PESO
BAIXO PESO
ADEQUADO

89,4%

RISCO DE SOBREPESO

Fonte: CGAPSI/DASI/SESAI/MS - 2014

Com relação ao estado nutricional das gestantes, no ano de 2013 14,1% encontrava-se com baixo
peso e 29,1% com sobrepeso e obesidade, quando comparamos a 2014, o índice de baixo peso caiu
para 12,7% e sobrepeso e obesidade subiu para 30,2%. A mudança do estado nutricional ocorre
principalmente pela mudança de hábitos alimentares onde os alimentos naturais e regionais estão
sendo substituídos por alimentos industrializados de baixo valor nutricional.
Outra ações de responsabilidade da área técnica referem-se ao Programa Nacional de
Suplementação de Vitamina A e o Programa Nacional de Suplementação de Ferro
O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A foi oficialmente instituído com a
publicação da Portaria nº 729, de 13 de maio de 2005, e tem como objetivo reduzir e controlar a
deficiência nutricional de vitamina A, a mortalidade e a morbidade em crianças de 6 a 59 meses de
idade.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) ratificou o impacto da suplementação de crianças
indígenas de 6 a 59 meses de idade com megadoses de vitamina A na saúde das crianças. A
vitamina A corrobora com a redução do risco de morte em crianças em 24%; com a redução da
mortalidade por diarreia em 28%; e com a redução da mortalidade por todas as causas em crianças
HIV positivo em 45%, dados da OMS em 2011.
Até maio de 2012, o programa contemplava 12 DSEI, sendo da Região Nordeste e os estados do
Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima (DSEI Yanomami e DSEI Leste de
Roraima). Após maio de 2012, com a Ação Brasil Carinhoso, que visa à atenção integral com
articulação entre as políticas conjuntas entre a área da saúde e educação. Após o lançamento, o
programa foi implantado nos 22 DSEI que faltavam, contemplando 100% dos DSEI, conforme
ilustração da Figura 5 deste relatório de gestão.
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Figura 5 – Distritos Sanitários Especial Indígena antes e depois da Ação Brasil Carinhoso

Antes: 12 DSEI

Após a Ação Brasil Carinhoso: 34 DSEI

Maranhão, Ceará, Potiguara, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe, Bahia, Tocantins, Xavante,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Yanomami e
Leste de Roraima
Fonte: CGAPSI/DASI/SESAI/MS

Analisando a cobertura de administração de vitamina A nos DSEI, foram coletados do sistema de
gestão do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, disponível na home page do
Departamento de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde
(www.saude.gov.br/dab), os dados referentes à suplementação de vitamina A em crianças indígenas
aldeadas de todos os DSEI. O número de crianças indígenas inseridas no sistema de gestão é
fornecido pelos Responsáveis Técnicos de cada DSEI. A aquisição dos suplementos de vitamina A
é realizada de forma centralizada pelo Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de
Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS), que em parceria com a Coordenação Geral de Atenção
Primária à Saúde Indígena (CGAPSI), disponibiliza os insumos diretamente aos distritos. A meta de
suplementação em crianças indígenas nos DSEI é a mesma utilizada para a população atendida nas
Unidades Básicas de Saúde das Regiões Norte e Nordeste: 6 a 11 meses: 100% das crianças; 12 a
59 meses – 1ª dose: 70% das crianças; 12 a 59 meses – 2ª dose: 40% das crianças. Em 2014, foram
encaminhadas aos DSEI 93.800 cápsulas de vitamina A, sendo 15.300 na concentração de
100.000UI e 78.500 na concentração de 200.000UI. Das cápsulas encaminhadas, foram registradas
como administradas no sistema de gestão do programa, 11.169 cápsulas de 100.000UI (73%) e
77.904 cápsulas de 200.000UI (99,2%).
Dentre os 34 DSEI, 100% implementaram o programa e estão inserindo dados no sistema de gestão.
Analisando-se a cobertura da suplementação por faixa etária/dose de vitamina A, observa-se que
73% das crianças com idade entre 6 e 11 meses receberam a megadose de vitamina A; 113% das
crianças de 12 a 59 meses receberam a 1ª dose do ano e destas, 76% foram contempladas com a 2ª
dose do ano de 200.000UI.
Detalhando a implantação do programa, os 34 DSEI registraram dados de suplementação no
sistema de gestão. Dentre estes, 12 (35,3%) alcançaram 90% da meta de suplementação para as
crianças entre 6 a 11 meses; 32 (94,1%) alcançaram a meta para a 1ª dose entre as crianças de 12 a
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59 meses e 25 (73,5%) alcançaram a meta para a 2ª dose. A Tabela 16 demonstra o
acompanhamento da suplementação de vitamina A realizada nos DSEI no exercício de 2014.
Tabela 16 - Acompanhamento da suplementação de vitamina A realizada nos Distritos Sanitários Especial Indígena
(DSEI) em 2014
6 a 11 meses
12 a 59 meses
1ª
dose
2ª dose
DSEI
Doses Cob.
Meta
Doses
Cob.
Doses
Cob.
adm.
(%)
Meta
Meta
adm.
(%)
adm.
(%)
AL / SE
191
380
199,0 758
850
112,1
433
650
150,1
Altamira
131
56
42,8
393
301
76,6
225
7
3,1
Alto Rio Juruá
457
228
49,9 1.532
1.109
72,4
876
59
6,7
Alto Rio Negro
705
262
37,2
767
2.173
283,3
438
391
89,3
Alto Rio Purus
299
215
71,9
931
149
16,0
532
621
116,7
Alto Rio Solimões
1.492
1.164
78,0 4.587
5.579
121,6
2.621
1.363
52,0
AP e Norte do Pará
254
182
71,7
890
1.014
113,9
509
394
77,4
Araguaia
140
137
97,9
300
417
139,0
171
397
232,2
BA
412
732
177,7 1.569
2.350
149,8
897
286
31,9
Kayapó - MT
139
133
95,7
355
650
183,1
203
385
189,7
Kayapó- PA
182
63
34,6
533
563
105,6
305
0
0,0
CE
263
341
129,7 950
1.456
153,3
543
705
129,8
Cuiabá
143
26
18,2
495
419
84,7
283
0
0,0
Guamá TO
229
54
23,6
682
548
80,4
390
136
34,9
Interior Sul
850
266
31,3 2.462
1.649
67,0
1.407
415
29,5
Leste de RR
1.201
611
50,9 4.029
3.753
93,2
2.302
1.429
62,1
Litoral Sul
482
429
89,0 1.496
1.846
123,4
855
931
108,9
Manaus
499
325
65,1 1.890
2.263
119,7
1.080
1.457
134,9
Maranhão
808
144
17,8 3.010
1.284
42,7
1.720
8
0,5
MS
1.312
1.337
101,9 5.919
8.253
139,4
3.382
0
0,0
Médio Rio Purus
144
147
102,1 639
651
101,9
365
250
68,5
Médio Rio Solimões
466
421
90,3 1.582
2.364
149,4
904
950
105,1
MG / ES
370
360
97,3 1.059
1.397
131,9
605
1.100
181,8
Parintins
379
374
98,7 1.308
1.398
106,9
748
938
125,4
PE
575
665
115,7 2.212
3.296
149,0
1.264
2.862
226,4
Porto Velho
296
230
77,7
846
1.145
135,3
483
610
126,3
Potiguara
220
82
37,3
840
590
70,2
480
0
0,0
Rio Tapajós
333
100
30,0 1.190
853
71,7
680
373
54,9
TO
376
294
78,2
963
1.388
144,1
550
774
140,7
Vale do Rio Javari
203
69
34,0
536
537
100,2
306
0
0,0
Vilhena
112
174
155,4 468
828
176,9
267
475
177,9
Xavante
534
385
72,1 1.860
2.124
114,2
1.063
1.200
112,9
Xingu
173
153
88,4
560
880
157,1
320
295
92,2
Yanomami
874
630
72,1 2.308
2.262
98,0
1.319
2.104
159,5
TOTAL
12.244
11.169
73,0 49.919 56.339
113,0
28.526
21.565
76,0
Fonte: Sistema de gestão do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, 2014

A cobertura de suplementação das crianças de 6 a 59 meses de idade apresentada pelos DSEI
encontra-se acima da média do Brasil (população atendida na Unidade Básica de Saúde), que
apresentou 60,76% das crianças de 6 a 11 meses e para crianças de 12 a 59 meses, 56,65% com 1ª
dose e 46,89% com 2ª dose durante o exercício de 2014.
O Programa Nacional de Suplementação de Ferro foi instituído em 2005 com a publicação da
Portaria nº 730/2005, atualizada e revogada pela Portaria nº 1.977, de 12 de setembro de 2014,
tendo como objetivo a prevenção e controle da anemia ferropriva com a suplementação universal de
ferro em crianças de 6 a 24 meses de idade, de gestantes assim que se inicia o pré-natal e mulheres
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até o 3º mês pós-parto ou pós-aborto. Os insumos para este programa eram adquiridos pela
Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição da Secretaria de Atenção à Saúde do MS e
distribuídos diretamente aos DSEI. Com a publicação da portaria 1.555, de 30 de julho de 2013, a
aquisição dos insumos para implementação do programa foi descentralizada, e deste modo, a
responsabilidade de aquisição dos insumos passou para os DSEI. Em 2014, somente 30 DSEI
desenvolveram o programa: Alagoas e Sergipe, Altamira, Alto Rio Juruá, Alto Rio Purus, Alto Rio
Solimões, Araguaia, Bahia, Ceará, Cuiabá, Guama-tocantins, Interior Sul, Kayapó MT, Kayapó PA,
Leste de Roraima, Litoral Sul, Manaus, Maranhão, Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo, Pernambuco, Porto Velho, Potiguara, Rio Tapajós,
Tocantins, Vilhena, Xavante, Xingu e Yanomami.
Destaca-se também a ação referente ao enfrentamento e vigilância ao Beribéri nos DSEI Tocantins,
Maranhão e Leste de Roraima. O Beribéri é uma doença causada pela deficiência de vitamina B1,
que apesar de facilmente tratável, pode levar ao óbito. Está associado a condições de fome e
pobreza; alimentação monótona; alcoolismo e atividade física extenuante. Os estados do Maranhão,
Tocantins e Roraima possuem casos informados de Beribéri, dos DSEI Tocantins, Maranhão e
Leste RR. A área técnica de alimentação e nutrição vem acompanhando os casos em parceria com a
Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/MS), bem como capacitando equipes
quanto a importância da vigilância ao Beribéri. Na Nota Técnica Conjunta nº 01/2013
CGAPSI/DASI/SESAI e CGMASI/DGESI/SESAI, que esclarece e orienta os fluxos de
informações referentes à vigilância alimentar e nutricional, informa também sobre notificação dos
casos de Beribéri, fluxo de informações e inserção dos casos no SIASI 4.0, no sentido de conhecer a
série histórica e casos novos e além disso, foram criadas planilhas padrão para o repasse de
informações.
Ainda com relação às ações relevantes da área técnica responsável pelo fortalecimento das ações de
vigilância alimentar e nutricional no exercício de 2014, destacam-se a participação na Ação de
Distribuição de Alimentos (ADA) e às atividades realizadas de educação permanente.
A Ação de Distribuição de Alimentos (ADA) tem caráter transitório e complementar e é destinada a
populações específicas que estejam em situação de insegurança alimentar. É coordenada pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que repassa recursos à Companhia
Nacional de Abastecimento (CONAB) que é responsável pela aquisição dos gêneros conforme
demanda dos órgãos parceiros. Os beneficiários atendidos pela SESAI precisam seguir um dos
critérios abaixo:


Crianças de 06 a 59 meses com muito baixo peso ou baixo peso;



Gestantes com baixo peso;



Idosos que não recebem benefícios sociais e que estejam em situação de insegurança
alimentar e nutricional;



Pacientes com tuberculose, HIV, hepatites virais e outros agravos à saúde comprovados;



Portadores de deficiências físicas ou mentais em situação de insegurança alimentar e
nutricional;



Nutrizes em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Em virtude da adoção de critérios de saúde para distribuição das cestas, os beneficiários finais da
ação não são constantes. No exercício de 2013 a Ação de Distribuição de Alimentos beneficiou
aproximadamente 16.000 famílias, distribuindo 65.949 cestas em 6 etapas durante o exercício. Em
2014 cerca de 13.800 famílias foram beneficiadas com aproximadamente 44.300 cestas distribuídas
em 4 etapas. A diferença no quantitativo de famílias beneficiárias de um exercício para o outro,
pode ser relacionada aos seguintes fatores:
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Os beneficiários nas diferentes etapas de distribuição durante o ano podem ser os mesmos,
mas também podem variar de acordo com os critérios de saúde estabelecidos. Exemplo:
quando um indivíduo recupera o estado nutricional passa a não mais receber a cesta, que é
entregue a outra pessoa que esteja incluída em um dos critérios;



O Escritório Local – RS (DSEI Interior Sul) reduziu de 2.050 para 1.000 cestas recebidas
por etapa, em função da reorganização do serviço de vigilância alimentar e nutricional e
melhora dos índices de déficit nutricional;



O DSEI Vale do Rio Javari não retirou cestas no ano de 2014 (1.000 cestas por etapa) por
falta de recursos logísticos. Porém, os indígenas desse distrito sinalizaram durante a 5ª.
Conferência de Saúde Indígena (etapa local) que a distribuição das cestas deveria ser
substituída por ações e projetos permanentes que tenham resultados mais efetivos e
sustentáveis, fortalecendo as práticas tradicionais de subsistência, produção dos roçados e
cultivos nas aldeias.



O DSEI Tocantins solicitou incremento de 241 cestas por etapa, devido a necessidade local,
recebendo um total de 572 cestas por etapa.

Ressalta-se que a proposta é reduzir o número de famílias que necessitem desse tipo de ação e
incluir as que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional em ações do governo que
promovam maior sustentabilidade e fortaleçam práticas de produção tradicionais para que os
indígenas tenham melhor acesso aos alimentos. Para isso parcerias com o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA), Ministério do Meio Ambiente (MMA), estados e municípios são imprescindíveis.
A responsabilidade da área técnica de alimentação e nutrição da SESAI, na sede, é apoiar os DSEI
tanto na seleção dos beneficiários, conforme critérios estabelecidos, como em articular e apoiar a
logística para distribuição de cestas de alimentos aos povos indígenas em situação de insegurança
alimentar e nutricional, além de enviar ao MDS a prestação de contas dos beneficiários da ação.
A área técnica também participa do Grupo Técnico da Ação de Distribuição de Alimentos,
instituído em portaria, com a finalidade de garantir a distribuição gratuita de cestas de alimentos
para as famílias indígenas. O GT é composto por todas as instituições parceiras da ADA e tem a
coordenação da SESAN/MDS. Estão sendo elaboradas em conjunto com a FUNAI, propostas de
novos critérios para seleção de beneficiários por regiões e não por critérios individuais, com o
objetivo de qualificar a ação, possibilitando uma lista única de beneficiários da SESAI e FUNAI
visando a melhoria da situação de insegurança alimentar de determinada área que esteja em maior
vulnerabilidade.
Considerando a missão institucional de “planejar, monitorar, supervisionar e avaliar as atividades
de educação em saúde nos DSEI”, a área técnica promoveu oficinas de capacitação de profissionais
no exercício de 2014:


Reunião técnica de atualização de RTs do SISVAN dos DSEI Bahia, Amapá e Norte do
Pará, Leste de Roraima e Xingu sobre as curvas de avaliação do crescimento de crianças da
Organização Mundial de Saúde (OMS), SIASI 4.0, programas de suplementação de
micronutrientes, além de discussões sobre aleitamento materno e alimentação complementar
e Ação de Distribuição de Alimentos (ADA). A reunião ocorreu nos dias 24 e 25 de julho de
2014;



Oficinas de fortalecimento ao SISVAN Indígena em parceria com UNICEF com o objetivo
de intensificar e qualificar as ações de Vigilância Alimentar e Nutricional com profissionais
das Equipes Multidisciplinar de Saúde Indígena – EMSI nos seguintes DSEI: Médio Rio
Solimões, Maranhão, Alto Rio Purus, Alto Rio Solimões e Rio Tapajós. Cada oficina teve
duração de 24h e ao todo foram capacitados 121 profissionais, dentre nutricionistas,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes indígena de saúde e médicos. Dentre os temas
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abordados durante as capacitações destacam-se: Orientações e prática para a coleta e análise
de dados antropométricos e avaliação do estado nutricional de crianças e gestantes;
Avaliação e diagnóstico de desnutrição infantil; Ações de promoção do aleitamento materno
exclusivo e alimentação complementar; Programa Nacional de Suplementação de Ferro;
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A; Vigilância ao Beribéri; Elaboração de
propostas para o fortalecimento do SISVAN Indígena e demais ações de alimentação e
nutrição nos polos base.
Tabela 17 – Oficinas de Fortalecimento do SISVAN Indígena em 2014
DSEI
Município
Período
1. Médio Rio Solimões e
Tefé/AM
01 a 03/09/2014
Afluentes
2. Alto Rio Purus
Rio Branco/AC
09 a 11/09/2014



Participantes
24
21

3. Maranhão

São Luís/MA

23 a 25/09/2014

26

4. Alto Rio Solimões

Tabatinga/AM

07 a 09/10/2014

27

5. Rio Tapajós
Fonte: CGAPSI/DASI

Itaituba/PA

11 a 13/11/2014

23

Participação dos RTs dos 34 DSEI e dos 2 escritórios locais no XIII Encontro Nacional de
Aleitamento Materno e III Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável –
ENAM/ENACS. A SESAI levou ao encontro 40 participantes, ocorrido no período de 26 a
28 de novembro de 2014. Durante o encontro ocorreu reuniões organizadas pela área técnica
de alimentação e nutrição da SESAI para alinhamento e atualização sobre as ações
desempenhadas pela área. Entre os temas abordados estão: Apresentação dos mapas 2013 e
2014 (estado nutricional de crianças, gestantes e cobertura de acompanhamento); Metas
SICONV; Matriciamento das ações de alimentação e nutrição; Apresentação dos dados de
aleitamento materno e ações de promoção do aleitamento materno e alimentação
complementar nos DSEI; Apresentação das experiências em promoção do AM e ACS no
Programa Conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional (DSEI MS e ARS); Importância
do envio dos dados e fluxos de informações; Informes dos programas PNSF e Vitamina A e
Discussão da eficácia da Ação de Distribuição de Alimentos (ADA).

Dentre as dificuldades encontradas no exercício de 2014 destacam-se:


Execução correta do cálculo para estimativa do número de crianças de 6 a 59 meses nos
Programas Nacionais de Suplementação de Vitamina A e Ferro;



Morosidade ou dificuldade na aquisição de insumos, levando ao desabastecimento;



Dificuldade em adquirir o ácido fólico na dosagem de 400mcg, preconizados pela Federação
Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO);



Déficit de equipamentos antropométricos para realização das avaliações nutricionais nos
DSEI;



Acesso às aldeias para avaliação e acompanhamento (logística e recursos humanos);



Dificuldades das gestantes em aceitarem o acompanhamento por questões culturais;



Falta de capacitação, atualização e conhecimento do papel das EMSI quanto à avaliação do
estado nutricional de crianças e gestantes;



Dificuldade do DSEI e da CONAB na logística de distribuição das cestas, visto que não é
responsabilidade do distrito realizar essa entrega.

Visando mitigar as principais dificuldades encontradas em 2014, as ações desenvolvidas em 2015
devem considerar:
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Planejar visitas técnicas aos DSEI para acompanhamento das ações de vigilância alimentar e
nutricional;



Reforçar com os responsáveis técnicos pela área de alimentação e nutrição dos DSEI sobre a
importância dos envios de dados do estado nutricional de crianças, gestantes e tipo de
aleitamento materno, frequentemente à CGAPSI;



Orientar que os DSEI capacitem os profissionais das EMSI sobre as avaliações e
acompanhamentos de crianças e gestantes;



Apoiar o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A nos DSEI;



Reforçar a implantação do PNSF nos DSEI, principalmente em relação à adesão ao
programa por parte dos indígenas e EMSI, além de articular com assistência farmacêutica e
CGAN maneiras de garantir que não ocorra falta de suplementos;



Promover a capacitação dos profissionais da EMSI no enfrentamento ao beribéri nos DSEI
TO, MA e Leste de RR;



Garantir a participação dos DSEI na Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (EAAB) e
discutir uma adaptação às questões culturais indígenas;



Garantir capacitações frequentes aos profissionais nos DSEI que atendem crianças e
gestantes;



Retomar as discussões do plano de combate à desnutrição infantil em terras indígenas, em
conjunto com os demais atores do GT intersetorial;



Fomentar com os Responsáveis Técnicos a importância da suplementação com megadoses
de vitamina A e garantir a suplementação com ferro e ácido fólico para prevenção e controle
da anemia.

No nível tático operacional, para o alcance do resultado 08, os DSEI executaram suas ações
orientados por duas metas estabelecidas nos Planos de Ação de 2014, no eixo Atenção à Saúde
Indígena, subeixo 03 (Atenção integral à saúde da criança indígena, com enfoque no
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, vigilância alimentar e nutricional e nas
doenças prevalentes da infância, com vistas à redução da morbidade e mortalidade infantil):


Atingir a proporção de crianças menores de 6 meses com aleitamento materno exclusivo;



Atingir a proporção de crianças menores de 5 anos acompanhadas no SISVAN

A demonstração do desempenho de tais metas constam no conjunto de informações referente ao
Resultado 5 em razão da maioria das metas deste subeixo contribuírem no alcance desse resultado,
conforme Tabela 8.
Resultado 09: Ações de controle das doenças transmissíveis prioritárias (doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, hepatites virais, tuberculose, malária e doenças de eliminação - hanseníase,
tracoma, geo-helmintíases, esquistossomose e oncocercose) aprimoradas
A Coordenação de Atenção Primária à Saúde Indígena (CGAPSI) do Departamento de Atenção à
Saúde Indígena (DASI) tem como uma das linhas prioritárias a atenção da saúde dos povos
indígenas por meio de áreas técnicas. As áreas técnicas de saúde sexual, programa de controle da
tuberculose, programa de controle da malária e doenças em eliminação são responsáveis pelas ações
de controle das doenças transmissíveis prioritárias (doenças sexualmente transmissíveis, AIDS,
hepatites virais, tuberculose, malária e doenças de eliminação - hanseníase, tracoma, geohelmintíases, esquistossomose e oncocercose) na população indígena.
Estas ações estão sendo aprimoradas por meio de: capacitações dos profissionais da saúde que
trabalham nos DSEI; inquéritos de saúde que proporcionam uma visão mais abrangente da situação
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epidemiológica da população atendida; busca ativa, que significa localizar e contatar casos positivos
e proporcionar o tratamento destes; visitas técnicas para monitoramento e avaliação das ações
realizadas localmente.
Em relação à área técnica de saúde sexual da CGAPSI, foram realizados em novembro de 2014 o
Curso de Multiplicadores em Manejo Integral das IST para profissionais de saúde indígena dos 34
DSEI, em parceria com o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais (DDAHV) da Secretaria
de Vigilância em Saúde (SVS) e a Reunião técnica de avaliação e planejamento das ações em saúde
sexual para povos indígenas com os Responsáveis Técnicos pelas IST/Aids e Hepatites Virais dos
34 DSEI. Há dificuldade pelos DSEI na multiplicação do curso de Manejo Integral das IST em
nível local e na logística de insumos estratégicos (preservativos e testes rápidos de HIV, sífilis e
hepatites B e C), além da falta de apoio para realização de atividades de educação em saúde e
prevenção em DST, AIDS e hepatites virais.
Já o programa de controle da tuberculose da CGAPSI realizou a Reunião Nacional de Avaliação
2014 e Planejamento das Ações de Controle da Tuberculose, no período de 17 a 19 de novembro de
2014, em que foram debatidos temas como: avanços e desafios do programa de controle da
tuberculose; propostas e soluções para a construção de encaminhamentos para o programa em 2015;
e qualificação do sistema de informação da saúde indígena/SIASI 4.0.
A tuberculose é uma doença que representa de forma clara a relação com a pobreza e a exclusão
social. O Brasil possui um coeficiente de incidência (CI) elevado nas populações vulneráveis, em
especial na população indígena. No ano de 2013, o CI para a população indígena aldeada foi de
86,5/100.000 habitantes, com um total de 543 novos casos detectados (71% com confirmação
bacteriológica). Em de 2014, o CI na população indígena dos DSEI correspondeu a *52,5/100.0002
habitantes, com um total de 2543 casos novos de tuberculose (81,%4 com confirmação
bacteriológica). Embora aparentemente tenha havido um decréscimo no número de casos, é
importante destacar que um dos processos primordiais para identificação e tratamento da TB é a
busca ativa, desse modo, a compreensão da redução do indicador exige uma análise mais
aprofundada das ações de saúde desempenhadas pelas EMSI. Adicionalmente, monitorar e avaliar
adequadamente, o Programa de Controle da Tuberculose localmente, pode subsidiar os gestores a
alinhamentos das ações em serviço, e, consequentemente na melhoria da qualidade dos serviços
oferecidos.
No programa de controle da malária da CGAPSI destacam-se as seguintes ações no exercício de
2014: monitoramento dos Planos de Malária elaborados pelos DSEI; inserção da SESAI na Reunião
de Gestão de Insumos/SVS; implantação do Projeto de Supervisão de Campo no DSEI Altamira; e a
realização de Reunião dos Apoiadores de Malária da Secretaria de Vigilância em Saúde. A
estratégia da SVS para o planejamento de inseticida foi questionada por não contemplar as
especificidades das localidades indígenas.
A malária é uma doença que pode evoluir para forma grave e complicada e levar ao óbito. Para
evitar esse quadro entre a população indígena, considerada mais vulnerável a contaminação, a
medida recomendada pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Vigilância em Saúde é a
precocidade do diagnóstico e tratamento imediato, essa medida além de evitar as formas graves e
óbitos interrompe a cadeia de transmissão da doença.
Os DSEI Alto Rio Juruá/AC, Alto Rio Negro/AM, Alto Rio Solimões/AM, Amapá e Norte do
Pará/AP, Médio Rio Purus/AM, Médio Rio Solimões e Afluentes/AM, Rio Tapajós/PA, Vale do
Javari/AM e Yanomami/RR são considerados como área de alto risco de transmissão da malária.
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Dados de janeiro a setembro de 2014, referente a 31 DSEIs. Dados preliminares, sujeitos à revisão
Dados de janeiro a setembro de 2014, referente a 25 DSEIs. Dados preliminares, sujeitos à revisão.
4
Idem.
3
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A malária na região amazônica não é uniforme, há áreas com maior ou menor risco, há também
áreas sem transmissão. Esta classificação é utilizada através dos cinco estratos de risco, tendo como
base a Incidência Parasitária Anual – IPA:


Área de alto risco com IPA ≥ 50 casos por mil habitantes anos;



Área de médio risco com IPA entre 10 e 49 casos por mil habitantes;



Área de baixo risco com IPA de 0,1 a 9,9 casos por mil habitantes;



IPA = a zero e



Área onde a transmissão foi controlada (consideradas atualmente como não endêmicas).

Esta incidência é calculada através dos casos positivos no ano, multiplicados por mil, dividido pelo
total da população da área em observação. De forma geral, observa-se uma redução paulatina do
IPA nos DSEI com incidência desse agravo, conforme pode ser observado na Tabela 18 deste
relatório de gestão.
Tabela 18 – Incidência de Malária 2003/2014
Ano
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte: CGAPSI

Nº total de casos

IPA

11.193
14.776
29.921
32.804
34.228
29.706
33.834
33.767
28.307
34.309
29.776
23.225

46,7
59,1
118,6
121,3
124,2
99,9
106,9
98,5
74,8
88,8
78,3
61,08

Observou-se uma redução de 22% do total de casos detectados entre 2013/2014, sendo 21% de
redução da forma mais grave da doença, transmitida pelo P. falciparum. Analisando-se o período de
2010 a 2014, houve uma redução geral de 38% do IPA. Atribui-se a essa redução à melhoria nas
ações de combate aos vetores; articulação com estados e municípios para distribuição de
mosquiteiros impregnados; borrifação com perfil entomológico e epidemiológico; e acesso ao
diagnóstico oportuno e tratamento imediato em todas as aldeias com notificação de casos de
malária.
Atualmente 13 DSEI contam com o Programa de Doenças em Eliminação implementado (Alto Rio
Negro, Alto Rio Solimões, Interior Sul, Leste de Roraima, Litoral Sul, Mato Grosso do Sul, Médio
Rio Solimões e Afluentes, Minas Gerais e Espírito Santo, Porto Velho, Tocantins, Vale do Javari,
Vilhena, Yanomami).
Os inquéritos, busca ativa e tratamentos de hanseniase, tracoma, geo-helmintiases, esquistossomose
e oncocercose ainda estão em desenvolvimento. Conforme o último inquérito de tracoma realizado
entre 2011/2014, temos a seguinte distribuição de casos nos DSEI avaliados: Alto Rio Negro com
46 casos; Alto Rio Solimões com 19 casos; Leste de Roraima com 19 casos; Médio Rio Solimões
com 6 casos; Minas Gerais/ES com 7 casos; Porto Velho com 13 casos; Vilhena 14 casos e
Yanomami com 47 casos, ambos, segundo o Inquérito de Tracoma .
Valores de prevalência acima de 5% (média do inquérito nacional para a população brasileira),
indicam que o agravo não está sob controle. Os DSEI com prevalências superiores a 10% que
realizaram inquérito deverão realizar o tratamento coletivo, durante três anos consecutivos com o
antibiótico Azitromicina. A estratégia de tratamento coletivo tem como objetivo diminuir a
75

circulação da Clamídia na comunidade com vistas à eliminação do tracoma como causa de cegueira.
Atingir uma cobertura de pelo menos 80% da população elegível é fundamental para a efetividade
da estratégia. Adicionalmente, medidas de educação em saúde são necessárias para reduzir a
ocorrência de novos casos. Nesse sentido, a área técnica de doenças em eliminação da CGAPSI
realizou capacitações integradas em doenças em eliminação nos DSEI Minas Gerais/Espírito Santo,
Alto Rio Negro e Tocantins para cerca de 60 profissionais da Equipe Multidisciplinar de Saúde
Indígena (EMSI). Também foi realizado o monitoramento das ações de doenças em eliminação nos
seguintes DSEI: Alto Rio Negro, Yanomami, Leste de Roraima, Porto Velho, Vilhena, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo, Tocantins, Alto Rio Solimões, Médio Rio Solimões e
Afluentes e Vale do Javari.
O resultado 09 foi norteado por um conjunto de cinco entregas necessárias para o seu alcance no
exercício de 2014:


Fomento à elaboração do itinerário terapêutico para controle e tratamento da tuberculose
(TB);



Intensificação da busca ativa de casos de tuberculose nos DSEI de maior incidência: Alto
Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Purus, Alto Rio Solimões, Kaiapó Pará, Leste Roraima,
Vale do Javari e Yanomami;



Realização de diagnóstico oportuno e tratamento imediato dos casos de malária nos 25 DSEI
da Amazônia Legal: Altamira/PA, Alto Rio Juruá/AC, Alto Rio Negro/AM, Alto Rio
Purus/AC, Alto Rio Solimões/AM, Amapá e Norte do Pará/AP, Araguaia/MT, Cuiabá/MT,
Guamá-Tocantins/PA, Kaiapó do Pará/PA, Kaiapó Mato Grosso/MT, Leste de Roraima/RR,
Manaus/AM, Maranhão/MA, Médio Purus/AM, Médio Rio Solimões e Afluentes/AM,
Parintins/AM, Porto Velho/RO, Rio Tapajós/PA, Tocantins/TO, Vale do Javari/AM,
Vilhena/RO, Xavante/MT, Xingu/MT e Yanomami/RR;



Realização da busca ativa de casos de tracoma, hanseníase, geo-helmentíase e
esquistossomose nos DSEI Alto Rio Solimões, Porto Velho, Médio Rio Solimões,
Yanomami, Leste Roraima e Minas Gerais e Espírito Santo. Cancelado por finalização da
ação.



Monitoramento das ações de tracoma, hanseníase, geohelmentíase e esquistossomose nos
DSEI que estão com os planos elaborados e ações implantadas: Tocantins, Vilhena, Alto Rio
Negro, Alto Rio Solimões, Porto Velho, Médio Rio Solimões, Yanomami, Leste Roraima e
Minas Gerais e Espírito Santo. Cancelado por finalização da ação..

Quanto a elaboração do itinerário terapêutico para controle e tratamento da TB, está em andamento
a participação de forma continuada no Grupo de Trabalho de Tuberculose, da Secretaria de
Vigilância em Saúde para a atualização das recomendações do Manual Nacional de Controle da
Tuberculose, referente à saúde indígena.
A busca ativa de casos de TB está sendo intensificada por meio de:


Capacitação em Prova Tuberculínica (PPD) para 27 Agentes Indígenas de
Saúde/microscopistas e 18 profissionais da saúde pelo Distrito Sanitário Especial Indígena
Leste de Roraima;



Parceria entre o DSEI Vale do Rio Javari, Laboratório Central e Laboratório de fronteira,
objetivando a melhoria dos serviços de Busca Ativa nas aldeias prioritárias;



Capacitação de técnicos do Município de Cruzeiro do Sul/AC, município de abrangência do
Distrito Sanitário Especial indígena Alto Rio Juruá, em Teste Rápido Molecular de
Tuberculose;
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Implantação do teste rápido molecular de Tuberculose em Tabatinga, área de abrangência do
distrito Sanitário Especial indígena Alto Rio Solimões;



Capacitação em Teste Rápido (Gene-expert), no DSEI Do Alto Rio Javari.

As dificuldades encontradas dizem respeito a profissionais de saúde dos DSEI, exceto do Alto Rio
Solimões e Vale do Javari, não capacitados em Teste rápido molecular; dificuldade dos DSEI em
realizar todas as etapas do Programa de Controle da Tuberculose, devido à falta do PPD - Derivado
Proteico Purificado (Purifieed Protein Derivate), em decorrência das dificuldades quanto à
aquisição do mesmo, pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose/PNCT/SVS.
Está em andamento a realização de diagnóstico oportuno e tratamento imediato de malária por meio
de: monitoramento dos Planos de Malária elaborados pelos DSEI; participação na reunião de
Gestão de Insumos/SVS; implantação do Projeto de Supervisão de Campo no DSEI Altamira e
Reunião dos apoiadores de malária da Secretaria de Vigilância em Saúde.
Foi realizada a busca ativa de casos de tracoma, hanseníase, geo-helmentíase e esquistossomose nos
DSEI Alto Rio Solimões, Porto Velho, Médio Rio Solimões, Yanomami, Leste Roraima e Minas
Gerais e Espírito Santo; portanto, este resultado foi plenamente alcançado.
Foram realizadas visitas técnicas ou reuniões de monitoramento nos 9 DSEI prioritários entre
outros.


DSEI Alto Rio Negro: Reunião de monitoramento no dia 15/05, em Brasília/DF;



DSEI Alto Rio Negro: Visita técnica de monitoramento realizada no periodo de 02 a 07 de
junho de 2014;



DSEI Leste de Roraima e Yanomami: Visita técnica de monitoramento realizada no periodo
de 09 a 10 de junho de 2014;



DSEI Porto Velho, Vilhena e Mato Grosso do Sul: visita técnica de monitoramento realizada
no período de 14 a 18 de julho de 2014;



DSEI Minas Gerais/ES e Tocantins: visita técnica de monitoramento realizada no período de
18 a 22 de agosto de 2014;



DSEI Alto Rio Solimões, Médio Rio Solimões e Afluentes e Vale do Javari, realizada no
período de 31 de agosto a 01 de setembro de 2014;



Reunião de monitoramento das ações de Oncocercose, realizada no período de 23 a 24 de
outubro de 2014, em Boa Vista/RR.

Em relação à área técnica de saúde sexual da CGAPSI será realizado apoio aos DSEI e incentivo à
articulação com as coordenações municipais e estaduais de DST, aids e hepatites virais para
realização da multiplicação do Curso de Manejo Integral das IST; e apoio à logística de insumos
estratégicos por meio do cadastramento de todos os DSEI no SISLOGLAB (Sistema de Controle
Logístico de Insumos Estratégicos). Em dezembro de 2014, 24 DSEI já estavam cadastrados e
recebendo insumos sistematicamente. Dos 34 DSEI 10 serão cadastrados em 2015:
Alagoas/Sergipe, Altamira, Araguaia, Bahia, Ceará, Interior Sul, Porto Velho, Pernambuco, Xingu,
Yanomami. Além disso, será elaborado, em parceria com o o Departamento de DST, Aids e
Hepatites Virais (DDAHV)/ Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), um manual técnico para
orientação do armazenamento e transporte de insumos estratégicos entre outras recomendações
sobre a realização dos testes rápidos.
Essa parceria também contempla a revisão e publicação de materiais educativos para apoio das
atividades de prevenção e promoção de saúde sexual realizadas em localidades indígenas.
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Estão programadas visitas técnicas de monitoramento em 3 DSEI prioritários: Araguaia, Interior Sul
e Xingu, para aprimoramento das ações de controle e vigilância das doenças sexualmente
transmissíveis, aids, hepatites virais.
O programa de controle da tuberculose da CGAPSI prevê a realização de reunião com representante
do PNCT – Programa Nacional de Controle da Tuberculose/ SVS, objetivando a criação de
supervisão compartilhada para o ano de 2015, priorizando os seguintes critérios: número de casos
de tuberculose e taxa de incidência; percentual de cura e abandono; percentual baixo de
baciloscopia e cultura e acesso goepolítico do DSEI. Realização de capacitação em Manejo Clínico
de Tuberculose, com a participação de monitores da SESAI e do PNCT. Além disso, planeja-se
realizar reunião técnica com os responsáveis técnicos pelo programa nos DSEI e agentes indígenas
de saúde, visando a avaliação do trabalho conjunto referente ao TDO-Tratamento Diretamente
Observado e tratamento preventivo (quimioprofilaxia) no portador de ILTB- Infecção Latente por
Tuberculose. Buscará ainda manter articulação com o Programa Nacional de Controle da
tuberculose a fim de incluir os Distritos Sanitários Especiais indígenas prioritários na capacitação
em Teste Rápido Molecular; e articular junto ao PNCT para garantir a aquisição sistemática dos kits
de PPD - Derivado Proteico Purificado (Purifieed Protein Derivater).
Para o programa de controle da malária da CGAPSI foi proposta uma reunião SVS/SESAI para
discussão do planejamento quanto a dispensação de inseticidas.
A área técnica de doenças em eliminação da CGAPSI prevê a continuidade das capacitações
integradas em doenças em eliminação, o incremento do monitoramento das ações, dos inquéritos,
busca ativa e tratamentos de hanseniase, tracoma, geo-helmintiases, esquistossomose e oncocercose.
Resultado 10: Componentes de saúde indígena relacionados aos processos de licenciamento
acompanhados e implementados
Esse resultado se refere às ações de acompanhamento de projetos de saúde indígenas vinculados aos
Planos Básicos Ambientais relacionados aos processos de licenciamento ambiental de grandes
empreendimentos. Houveram ações desenvolvidas com relação aos projetos de Usina Hidroelétrica
Belo Monte, Teles Pires e no Rio Tapajós.
O resultado 10 foi norteado por um conjunto de cinco entregas necessárias para o seu alcance no
exercício de 2014: UHE Belo Monte: Elaboração de relatórios trimestrais de Acompanhamento do
Plano Básico Ambiental e do Plano de Ação de Combate à Malária; UHE Teles Pires: Elaboração
de relatórios trimestrais de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental e do Plano de Ação de
Combate à Malária; GT/PA Tapajós: acompanhamento do projeto de avaliação de impactos à saúde
para o licenciamento do empreendimento; Santo Antônio e Jirau: assinatura de acordo de
cooperação, acompanhamento do PBA e plano de malária; Mapeamento dos projetos de saúde
indígena relacionados aos processos de licenciamento ambiental.
Em relação à Usina Hidrelétrica de Belo Monte, foi emitido Nota Técnica pela área técnica do
DASI em 13 de outubro de 2014, com o relatório de acompanhamento atualizado indicando a
necessidade de cumprimento integral do Plano Básico Ambiental (PBA) e o estabelecimento de
acordo entre Norte Eniergia SA (NESSA) e o Ministério da Sáude. A análise dos principais pontos
críticos identificou a necessidade de se realizar reunião para análise e contribuições da Fundação
Nacional do Índio (FUNAI) e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) visando
garantir a formalização de Termo de Cooperação entre a Norte Energia e o Ministério da Saúde para
cumprimento integral do PBA. Também foi identificado a necessidade de solicitação da revisão e o
cumprimento do cronograma das obras de construção das Unidades Básica de Saúde Indígena
(UBSI) disponibilizado pela Norte Energia que previa o início das obras em julho de 2014, e ainda
não foram iniciadas. Além disto, a avaliação das ações de educação e saúde desenvolvidas pela
Norte Energia não correspondem às ações aprovadas no PBA-CI.
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Na Usina Hidrelétrica de Teles Pires o Termo de Cooperação foi firmado em dezembro de 2013,
entre o Ministério da Saúde e UHE Teles Pires. Foi anexado aos autos termo de recebimento de
parte dos Equipamentos e Materiais pactuados junto ao DSEI Tapajós e DSEI Kaiapó do MT e o
projeto arquitetônico da UBS de Kururuzinho do DSEI Kaiapó – MT.
Com relação ao complexo Tapajós, a SESAI aguarda a manifestação da FUNAI quanto à
viabilidade do empreendimento e validade dos Estudos ambientais. Como desafio identifica-se o
acompanhamento das discussões acerca dos impactos sobre os condicionantes e determinantes da
saúde para apoiar a elaboração dos Componentes de Saúde dos Planos Básicos Ambientais-PBA.
Em relação a Santo Antônio e Jirau, não foi iniciado o processo de discursões de governo, sob a
coordenação do Ministério da Planejamento Orçamento e Gestão (MP).
Importa-se registrar também que no exercício de 2014 nenhum dos projetos de saúde indígena
relacionados a outros processos de licenciamento ambiental foram mapeados.
Como principais ações a serem desenvolvidas em 2015 para mitigar as dificuldades encontradas,
destacam-se:


Constituir grupo gestor de acompanhamento dos projetos de saúde vinculados aos
componentes indígenas dos Planos Básicos Ambientais de Grande Empreendimentos;



Participar de todas as etapas de avaliação dos estudos de impacto ambiental e formulação
das ações de saúde vinculadas a mitigação e compensação dos empreendimento;



Elaborar Termo de Referência para subsidiar a construção dos Planos Integrados de Saúde
Indígena vinculados aos Plano Básicos Ambientais – Componente Indígena, em
concordância com os princípios e diretrizes do SASISUS;



Realizar o acompanhamento regular de implementação das ações de saúde indígenas
promovidas no âmbito dos PBAs;



Qualificar os instrumentos e sistemas de coleta, sistematização e organização de dados
demográficos e epidemiológicos nas áreas indígenas impactadas, com vistas a monitorar e
avaliar os resultados e impactos das intervenções na situação de saúde dos povos indígenas
afetados

Resultado 11: Projetos para a atuação no contexto intercultural implementados
O modelo de atenção preconizado pela Política Nacional de Atenção à Saúde Indigena é orientado
por conjunto de diretrizes, dentre as quais destacam-se duas relacionadas com o resultado 11:


Preparação de recursos humanos para atuação em contexto intercultural (Diretriz 4.2);



Promoção de ações específicas em situações especiais (1- Prevenção e controle de agravos à
saúde em povos com pouco contato ou isolados, com estabelecimento de normas técnicas
específicas e ações de saúde especiais que diminuam o impacto causado à saúde no
momento do contato e pelos desdobramentos posteriores – Diretriz 4.6).

Nesse sentido, o objetivo do resultado 11 se refere à implementação de projetos que visem
qualificar a atenção à saúde da população indígena, de acordo com tais diretrizes. Assim, foi
norteado por um conjunto de três entregas necessárias para o seu alcance no exercício de 2014:


Publicação do Guia de Interculturalidade em Saúde: discutindo conceitos e práticas;



Publicação das diretrizes e estratégias das ações de saúde para povos indígenas isolados e de
recente contato;



Implementação de estratégias para as ações de saúde aos povos indígenas isolados e de
recente contato.
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Para fomentar a qualificação continuada das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena para
atuação no contexto intercultural, a SESAI, por meio do DASI, propôs o desenvolvimento de um
Guia da interculturalidade em saúde que pudesse qualificar os processos de capacitação
descentralizada nos DSEI. Como estratégia utilizada para o desenvolvimento de um Guia da
interculturalidade estabeleceu-se em 2013 uma parceria com a Associação Brasileira de
Antropologia (ABA), por meio da carta-seminário com a OPAS para desenvolvimento deste Guia.
Após a realização do Seminário sobre Interculturalidade e Saúde Indígena, no dia 25 de outubro de
2013, organizado pela ABA no âmbito da carta acordo com a OPAS, ficou pactuado alguns
aspectos com relação ao conteúdo do guia. Este passaria a denominar-se “Caderno de Antropologia
e Saúde Indígena”, e incluiria entrevistas com profissionais da saúde indígena, arte gráfica indígena
e abordaria os seguintes temas:


Terras, territórios e mudanças socioambientais;



Saúde e Doença como Resultado do Contexto Histórico;



Construção da pessoa, organização social e saúde;



Saúde e doença.

O material produzido foi entregue pela comissão editorial da ABA ao DASI/SESAI somente em 2
de julho de 2014, contendo o conteúdo previamente acordado e abordando os aspectos de
antropologia da saúde de forma bastante satisfatória. Entretanto, foram identificados pela direção do
DASI alguns aspectos que deverão ser revisados. Por este motivo ainda não foi possível avançar na
publicação do material.
A publicação das diretrizes e estratégias das ações de saúde para povos indígenas isolados e de
recente objetiva-se a publicação de uma Portaria Interministerial entre Ministério da Saúde e
Ministério da Justiça com o objetivo de definir diretrizes e estratégias de ações em saúde para Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC).
A partir das discussões e insumos produzidos no âmbito do Grupo de Trabalho Interministerial
(GTI) estabelecido pela Portaria Interministerial nº 171, de 6 de fevereiro de 2013, foi elaborada a
Nota Técnica nº 14/CGAPSI/DASI/SESAI, de 16 de janeiro de 2014, a qual apresenta as diretrizes
e estratégias de ações em saúde para os PIIRC, bem como o Plano de Contingência para assistência
à saúde em Situações de Contato com Povos Isolados e na ocorrência de Surtos e Epidemias em
Grupos de Recente Contato.
Considerando as experiências vivenciadas nas situações de contato que ocorreram no exercício de
2014, a Nota Técnica está sendo revisada pela SESAI/MS e FUNAI. Com este objetivo o
DASI/SESAI realizou nos dias 18 e 19 de novembro de 2014 uma reunião técnica com a
participação de dois médicos com experiência na atuação com povos isolados e de recente contato,
além da equipe técnica do DASI/SESAI. Contratou também um consultor especializado que
apresentou em dezembro de 2014 seu primeiro produto “Documento técnico contendo organização
de material orientador sobre diretrizes e estratégias de atenção à saúde dos povos indígenas isolados
e de recente contato”, no qual organiza a revisão deste material. Aguarda-se, ainda, manifestação da
FUNAI quanto à revisão da Nota Técnica, para que a mesma seja apresentada como exposição de
motivos que justifique a publicação de Portaria Interministerial MS e MJ.
Ocorreram três situações de contato com povos indígenas em situação de isolamento durante o ano
de 2014, sendo a primeira em julho, no território abrangido pelo DSEI Alto Rio Juruá; a segunda no
mês de setembro, no DSEI Vale do Javari; e a terceira no final de dezembro, no DSEI Maranhão.
Foram implementadas e monitoradas pelo DASI/SESAI estratégias de saúde para situações de
contato (Plano de Contingência) nos DSEI Alto Rio Juruá e Vale do Javari e iniciado o trabalho
com o DSEI Maranhão ainda no mês de dezembro de 2014.
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Em 05 de dezembro de 2014 a SESAI contratou um consultor especializado para elaboração de
material e organização durante o exercício de 2015 de capacitações e elaboração de Planos de
Contingência em todos os DSEI que possuem população indígena em estado de isolamento ou de
recente contato.
Como principais ações a serem desenvolvidas em 2015 para mitigar as dificuldades encontradas,
destacam-se:


Discutir com a ABA os conteúdos que estão inapropriados e deverão ser revisados e avaliar
a publicação em 2015 do Caderno de Antropologia e Saúde Indígena;



Solicitar manifestação da FUNAI quanto ao conteúdo e revisão da Nota Técnica sobre
diretrizes e estratégias de atenção à saúde dos PIIRC;



Encaminhar exposição de motivos para a publicação de Portaria Interministerial MS e MJ
com diretrizes e estratégias de atenção à saúde dos PIIRC.



Publicar material para capacitações sobre atenção à saúde dos PIIRC



Realizar capacitações nos DSEI que possuem população indígena em estado de isolamento
ou de recente contato.



Elaborar junto aos DSEI que possuem sob sua jurisdição a população mencionada, Planos de
Contingência (situações de contato com povos isolados ou surtos e epidemias em povos de
recente contato) e Planos de Ação Regionalizados.

Resultado 13: Profissionais de Saúde Capacitados em Doenças Transmissíveis Prioritárias
(doenças sexualmente transmissíveis, aids, hepatites virais, tuberculose, malária e doenças de
eliminação - hanseníase, tracoma, geo-helmintíases, esquistossomose e oncocercose).
O resultado 13 foi norteado por um conjunto de três entregas necessárias para o seu alcance no
exercício de 2014, relacionados à capacitações e ações de educação em saúde:


Capacitação de profissionais em manejo clínico das hepatites virais nos DSEI Vale do Javari,
Médio Rio Purus, Alto Rio Juruá e Médio Rio Solimões;



Capacitação de profissionais em abordagem sindrômica das doenças sexualmente
transmissíveis nos 34 DSEI;.



Desenvolvimento de ações de educação em saúde para adesão às estratégias referentes ao
controle vetorial e tratamento da malária na Amazônia Legal.

Foram realizadas capacitações em manejo clínico das hepatites virais para os profissionais da
EMSI, no segundo semestre de 2014 nos DSEI Vale do Javari, Médio Rio Purus, Alto Rio Juruá e
Médio Rio Solimões. Foi solicitada, aos apoiadores da SESAI, informação sobre municípios e
estados que têm previsão de capacitações em manejo clínico de hepatites virais para articular a
participação de profissionais das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena/EMSI, no entanto
não houve resposta dos DSEI Alto Rio Juruá e Médio Rio Solimões.
Nos exercício de 2012 e 2013 foram realizadas capacitações em abordagem sindrômica em apenas
oito DSEI: Alagoas Sergipe, Alto Rio Purus, Bahia, Guamá-Tocantins, Litoral Sul, Pernambuco,
Tocantins e Potiguara. Essas capacitações aconteceram em parceria com Coordenações Municipais
e/ou Estaduais e foram capacitados 228 profissionais. Não obstante, devido à alta rotatividade de
profissionais e às poucas capacitações realizadas, no exercício de 2014, houve reiteradas demandas
pela referida capacitação por parte dos DSEI. Alguns apoiadores da SESAI (dos DSEI Altamira,
Tocantins, Kaiapó-Pará, Alagoas e Sergipe, Manaus, Xavante, Leste Roraima, Interior Sul, Bahia,
Minas Gerais e Espírito Santo) enviaram informações sobre municípios e estados que têm previsão
de capacitações em abordagem sindrômica para articular a participação de profissionais da EMSI.
Em novembro de 2014 foi realizado o Curso de Manejo Integral das IST - Infecções Sexualmente
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Transmissíveis (nova nomenclatura para abordagem sindrômica das DST) para profissionais de
saúde dos 34 DSEI em parceria com o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais / Secretaria
de Vigilância em Saúde (DDAHV/SVS). Foram capacitados como multiplicadores um médico ou
enfermeiro de cada DSEI, que replicarão o conhecimento para profissionais das EMSI em nível
local. No enatanto, há dificuldade pelos DSEI na multiplicação do curso de Manejo Integral das IST
em nível local.
Com relação ao desenvolvimento de ações de educação em saúde, foi realizada no período de
fevereiro a maio de 2014 capacitação para diagnóstico e tratamento de malária para os
microscopistas (multiplicadores) e borrifação para os agentes de endemias em 12 DSEI
(Altamira/PA, Cuiabá/MT, Guamá-Tocantins/PA, Kaiapó Colider/MT, Kaiapó Pará/PA, Médio Rio
Purus/AM, Porto Velho/RO, Rio Tapajós/PA, Vale do Javari/AM, Vilhena/RO, Xavante/MT,
Xingu/MT), em parceria com LACEN/AM/MT e Instituto Evandro Chagas (IEC/PA). Essa
capacitação foi realizada levando em consideração que todos os participantes são microscopistas
e/ou técnico de laboratório, com mais de dois anos de experiência em microscopia e área indígena.
Após avaliar os relatórios das capacitações, observou-se que apenas um profissional conseguiu tirar
a média na avaliação. Os DSEI Altamira, Alto Rio Solimões e Vale do Javari foram capacitados
para a implantação e execução de supervisão de campo para as ações de diagnóstico e tratamento de
malária. É necessária a estruturação mínima dos pontos de diagnósticos de malária nas localidades
indígenas
De uma forma geral, as capacitações relacionadas às hepatites virais e à malária ainda são
insuficientes. Considera-se como desafio a alta rotatividade dos profissionais da saúde indígena e a
dificuldade de multiplicação dos conhecimentos por parte dos profissionais capacitados.
Como principais ações a serem desenvolvidas em 2015 para mitigar as dificuldades encontradas,
destacam-se:


Ampliar articulação com demais entes federados (estados e municípios) para oferecerem
capacitações em doenças transmissíveis prioritárias aos profissionais da saúde indígena;



Articulação da SESAI com a Coordenação de Hepatites Virais / Departamento de DST,
AIDS e Hepatites Virais (DDAHV) / SVS com a finalidade de apoiar os DSEI a estabelecer,
junto ao município e/ou ao estado, uma linha de cuidado no manejo das hepatites virais para
a população indígena que englobe a educação permanente e capacitações dos profissionais da
EMSI;



Apoio aos DSEI e incentivo de articulação com as coordenações municipais e estaduais de
DST, AIDS e hepatites virais para realização da multiplicação do Curso de Manejo Integral
das IST;



Avaliar junto aos organizadores e participantes da capacitação para diagnóstico e tratamento
de malária para os microscopistas (multiplicadores) e borrifação para os agentes de
endemias, possíveis falhas para que haja maior aproveitamento em uma segunda capacitação;



Apoiar os DSEI a realizarem o planejamento de estruturação mínima dos pontos de
diagnóstico, desde a estruturação física com equipamentos e insumos até a qualificação
profissional.

Resultado 14: Mapa de competências e marco curricular do Programa de Qualificação de AIS e
AISAN publicados
O mapa de competências e o marco curricular foram elaborados e validados pelo grupo de trabalho
coordenado pela SESAI, SGTES e FioCruz – Mato Grosso do Sul. As competências dos AIS são as
seguintes:
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Desenvolver, em equipe, ações de promoção da saúde e cidadania, considerando o território
socioambiental, os contextos interculturais e intersetoriais e a qualidade de vida da população
indígena;



Realizar, em equipe, ações de prevenção de doenças e agravos, e de recuperação da saúde,
fundamentadas no ciclo de vida, no perfil epidemiológico da população indígena, nas
diretrizes e protocolos da atenção básica, articuladas aos cuidados e práticas tradicionais;



Produzir e analisar informações, fundamentadas no modelo de vigilância em saúde,
incorporando a percepção da comunidade indígena sobre o processo saúde-doença, para
subsidiar o planejamento das ações em equipe e o controle social;



Organizar e desenvolver o processo de trabalho em equipe, considerando seu espaço de
atuação, a área de abrangência de seu Pólo-base, a organização do DSEI, a articulação
intersetorial e a rede de referência do SUS, com base na atenção diferenciada à saúde;



Realizar ações de primeiros socorros, considerando também as práticas e saberes
tradicionais, visando a preservação da vida.

As competências dos AISAN são as seguintes:


Desenvolver, em equipe, ações de promoção da saúde e cidadania, considerando o território
socioambiental, os contextos interculturais e intersetoriais e a qualidade de vida da população
indígena;



Realizar, em equipe, ações de saneamento voltadas para a prevenção de doenças e agravos à
saúde, fundamentadas no perfil epidemiológico da população indígena, nos determinantes e
condicionantes sócio-ambientais, articulados aos cuidados e práticas tradicionais;



Realizar em equipe ações de operacionalização, monitoramento e manutenção do sistema de
saneamento, contemplando o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e o
gerenciamento de resíduos sólidos, co-responsabilizando a comunidade;



Organizar e desenvolver o processo de trabalho em equipe, considerando seu espaço de
atuação, as necessidades da comunidade, a área de abrangência de seu pólo-base, a
organização do DSEI, a articulação intersetorial, a rede de referência do SUS e o controle
social;



Produzir e analisar informações voltadas para o saneamento, fundamentadas no modelo de
vigilância em saúde para subsidiar o planejamento das ações em equipe e o controle social.

Atualmente, a primeira versão do material didático para qualificação dos AIS e AISAN está sendo
finalizado pelo grupo de trabalho, com prazo de entrega em abril de 2015. Esse material didático é
composto por três áreas temáticas, sendo que as duas últimas são diferenciadas por categoria
profissional:


Promoção da saúde no território indígena (comum para AIS e AISAN);



Processo de trabalho do agente indígena de saúde;



Processo de trabalho do agente indígena de saneamento;



Ações de prevenção a agravos e doenças e recuperação da saúde dos povos indígenas (AIS);



Prevenção e operacionalização de ações e procedimentos técnicos na área de saneamento
(AISAN).

Esse material didático será utilizado pelas Escolas Técnicas do SUS de cada Estado para
desenvolvimento da Qualificação de AIS e AISAN, em parceria com os DSEI de cada região.
Os materiais didáticos já estão em avaliação pela equipe técnica do DASI que contribuirá com a
produção, orientando as diretrizes de atenção à saúde preconizadas pela SESAI. É necessária essa
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avaliação pela dificuldade encontrada em se produzir um material didático com amplitude nacional,
que abarque as especificidades regionais e étnicas. Observou-se escassez de materiais produzidos
que orientem a organização do processo de trabalho das EMSI. Por isso, a coordenação de atenção
primária à saúde indígena produziu, em dezembro de 2014, um documento com as atribuições
pertinentes aos agentes indígenas de saúde.
Observa-se também que os conteudistas e coordenadores de áreas temáticas carecem de maior
comunicação com os técnicos do DASI responsáveis pelas áreas técnicas.
Para o exercício de 2015 há necessidade de aproximação entre as áreas técnicas da CGAPSI e os
coordenadores de áreas técnicas e conteudistas para acompanhamento do material didático
produzido visando seguir as diretrizes propostas pela SESAI.
Resultado 15 - Processos de supervisão e especialização dos médicos do projeto Mais Médicos e
PROVAB acompanhados
Esse resultado prevê o acompanhamento da implementação do Projeto Mais Médicos para o Brasil
(PMM) e do Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) nos DSEI e a adaptação do
processo de supervisão e a especialização para a realidade trabalho na saúde indígena saúde. Esta
ação visa qualificar o trabalho dos médicos dos referidos programas e a formação na área da saúde
indígena. O resultado foi norteado por um conjunto de duas entregas necessárias para o seu alcance
no exercício de 2014: o monitoramento do processos de supervisão e especialização dos
participantes dos Programas Mais Médicos e PROVAB.
O monitoramento da regularidade e da qualidade do processo da supervisão nos DSEI é de extrema
importância para um processo pedagógico de acompanhamento qualificado do trabalho na saúde
indígena. A supervisão aos médicos do PMM e PROVAB ocorre na maioria dos DSEI com a
utilização de relatórios que foram adaptados ao trabalho na saúde indígena. Ao longo de 2014 a
equipe da DIPROSI/DASI/SESAI se reuniu mensalmente com a referência do MEC para monitorar
o processo de supervisão aos médicos dos DSEI e dar encaminhamentos às dificuldades
identificadas. Além disso, os supervisores e tutores que estão atuando em área indígena foram
convidados a cursar a especialização em saúde indígena pela UNIFESP ofertada aos médicos do
PMM.
A participação dos médicos na especialização é componente pedagógico importante e obrigatório
do PMM e PROVAB. Para que esse processo contribua com a qualificação dos profissionais da
saúde indígena, buscou-se um arranjo no projeto para que os médicos dos DSEI pudessem cursar
uma especialização em saúde indígena e não de saúde da família, como ofertado aos profissionais
inseridos em município.
A matrícula dos médicos do PMM no curso de Especialização em Saúde Indígena ofertado pela
UNIFESP, em parceria com a SESAI, e coordenação do Projeto Mais Médicos, finalizou no dia 30
de outubro de 2014. Para inaugurar o curso, foram promovidos encontros presenciais para 5 turmas
divididas em 4 macro regiões: Manaus, Belém, Recife, São Paulo. Participaram dos encontros os
médicos, supervisores, tutores e gestores da SESAI que acompanham o PMM, incluindo os DSEI.
Além do conteúdo pedagógico, houve em todos os encontros um período destinado ao diálogo dos
médicos com a gestão da SESAI, com objetivo de conhecer a experiência dos profissionais nos
DSEI e os desafios a serem enfrentados pela gestão.
Como principais ações a serem desenvolvidas em 2015 para mitigar as dificuldades encontradas,
destacam-se:


Organizar, em parceria com o MEC, fórum de supervisores do PMM e PROVAB na saúde
indígena;



Monitorar processo de supervisão e avaliar as contribuições da supervisão à qualificação da
atenção à saúde indígena;
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Monitorar o desenvolvimento da especialização em saúde indígena pela UNIFESP para os
médicos do PMM.

Estratégia 02 – Reestruturação da rede de estabelecimentos do SASISUS quanto à estrutura
física, organização, equipamentos e funcionamento
O Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena (DSESI), criado mediante
publicação do Decreto Nº. 7.797, de 30 de agosto de 2012, vem conduzindo a restruturação da rede
de estabelecimentos do SASISUS por meio da execução de obras de edificações de saúde com
qualidade (CASAI, Polo Base e Unidade Básica de Saúde), reformando edificações existentes ou
construindo novas edificações, contribuindo para o melhor atendimento à população indígena. Já o
Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI) a conduz implementando ações para a
melhoria da organização e funcionamento dos DSEI, incluindo o acesso a equipamentos e serviços
de Internet de forma a atender as necessidades dos serviços executados pelos DSEI.
Quanto à contratação de obras, o alcance dos resultados propostos foi significativo, considerando
ainda a utilização, por parte de alguns DSEI, dos projetos referência elaborados pelos profissionais
do DSESI. Porém, quando contabilizamos a conclusão de obras contratadas nesse mesmo exercício
e em exercícios anteriores, as dificuldades inerentes à execução das mesmas se expõem. Destaca-se
também a melhoria da qualificação dos profissionais do Serviço de Edificação e Saneamento
Ambiental Indígena (SESANI), a qual contribuiu para o melhor andamento e execução das ações de
responsabilidade desses profissionais. Outro avanço significativo foi à elaboração dos Programas de
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS).
A estratégia 02 é composta por oito resultados estratégicos esperados para o exercício de 2014,
dentre os quais dois são resultados prioritários (resultados 1 e 10), ou seja, àqueles acompanhados
pelo Ministro da Saúde e Colegiado do MS. Seis deles estão relacionados com as edificações de
saúde e dois relacionados à equipamentos e meios de transportes utilizados nos DSEI.
Resultado 01 - 01 obra contratada de implantação de CASAI.
Resultado 02 - 26 obras contratadas de unidade básica de atenção à saúde indígena.
Resultado 03 - 04 obras contratadas de Polo Base.
Resultado 10: 05 obras contratadas de reforma/ ampliação de CASAI
Com relação aos resultados alcançados de edificações de saúde, destacam-se a contratação de 01
obra de implantação de CASAI; 12 obras contratadas de reforma/ampliação de CASAI; 23 obras
contratadas de contrução e 42 obras de reforma/ampliação de unidade básica de atenção à saúde
indígena; e 09 obras contratadas de implantação/reforma/ampliação de Polos Base, ambos,
resultados 100% alcançados. Deve se considerar o quantitativo de projetos enviados pelos DSEI, os
quais a equipe do DSESI por meio da análise e aprovação, contribuiu para o alcance das metas
estabelecidas para o ano de 2014.
Resultado 07 - Relatório de acompanhamento das obras de edificação contratadas e executadas
pela FUNASA no período de 2007 – 2011 apresentados a SESAI
Mesmo com a atuação da FUNASA findando no ano de 2011 (ano da transição), há obras de
edificações de saúde em áreas indígena sob sua responsabilidade, com isso, a fim de manter o
controle das edificações existentes e situação do andamento das obras, mensalmente a FUNASA
envia relatórios de execução de tais obras à SESAI, situação de decorreu pelos 12 meses do
exercício de 2014, alcançando 100% do resultado esperado.
Resultado 09 - 82 obras de edificação contratadas em 2012 e 2013 (CASAI, Polos Base e Postos de
Saúde) e concluídas em 2014
Em relação ao resultado que visa a entrega das 82 obras de edificações contratadas nos exercícios
de 2012 e 2013, o exercício de 2014 encerrou com 48 obras de edificações concluídas, o que
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representa 58,54% de desempenho alcançado: 17 CASAI; 05 Polos Base; 16 Postos de Saúde; 02
Sede de DSEI; e 08 Unidades de Apoio ao AIS e AISAN. Um dos pontos negativos no alcance
desta meta decorre de difuldades técnicas identificadas na sua execução, tais como dificuldade de
acesso as aldeias por conta das condições ambientais desfavorável e aumento dos custos associados
às obras em decorrência das características geográficas de localização da aldeias.
No nível tático operacional, os DSEI executaram suas ações orientados por um conjunto de três
metas estabelecidas nos Planos de Ação de 2014, no eixo Saneamento Ambiental e Edificações,
subeixo 02 (Estruturação física - Edificação). A demonstração do desempenho dos DSEI na
execução desse conjunto de metas foi estratificada em quatro intervalos de alcance: ≥ 0% ≤ 30%; >
30% ≤ 60%; > 60% ≤ 90%; e > 90%, conforme a Tabela 19 deste relatório de gestão.
Tabela 19 - Desempenho dos DSEI no Subeixo 1 do Eixo Saneamento Ambiental e Edificações dos Planos de Ação de
2014
Eixo de Atuação: Saneamento Ambiental e Edificações
Subeixo 02: Estruturação física - Edificação
nº

Descrição das principais metas

% de Desempenho Alcançado

≥ 0% ≤ 30% > 30% ≤ 60% > 60% ≤ 90% > 90%
TOTAL
Elaborar projetos de edificações
8
13
4
7
32
Receber obras de edificações do
2
6
0
0
3
9
DSEI (contratadas em 2012)
Receber obras de edificações do
3
10
0
0
0
10
DSEI (contratadas em 2013)
Percentual médio de participação dos
63,89
13,54
4,17
18,40
100
DSEI¹
Fonte: Relatórios de Monitoramento dos Planos de Ação 2014 / DSESI
Obs¹: Somatório dos índices de participação das unidades por meta (número de unidades por intervalo de desempenho /
número total de unidades) divido pela quantidade total de metas, multiplicado por 100
1

Na meta 1, apenas sete unidades alcançaram seu resultados, representando 21,87% do conjunto dos
32 DSEI que enviaram suas informações: Alagoas e Sergipe, Altamira, Guamá-Tocantins, Manaus,
Potiguara, Tocantins e Vale do Javari; 65,62% (21) unidades apresentaram desempenho inferior a
60%, sendo que 08 unidades apresentaram desempenho situado entre 0% e 30%, representado 25%
do conjunto dos DSEI. Não houve desempenho da meta nos DSEI Maranhão e Vilhena.
Na meta 2, três, das nove unidades que pactuaram quantitativos relativo ao alcance de metas,
alcançaram o desempenho programado, representando 33% das unidades: Alto Rio Purus,
Pernambuco e Xavante. No entanto, 67% (6) das unidades tiveram desempenho inferiores a 30%,
sendo que em cinco unidades não houve desempenho contabilizado: Cuiabá, Kaiapó do Mato
Grosso, Kaiapó do Pará, Tocantins e Xingu. Ressalta-se que não foi pactuado quantitativos em 23
DSEI: Alagoas e Sergipe; Bahia; Ceará; Maranhão; Potiguara; Altamira; Araguaia; GuamáTocantins; Alto Rio Juruá; Rio Tapajós; Alto Rio Solimões; Interior Sul; Leste de Roraima; Mato
Grosso do Sul; Médio Rio Solimões; Parintins; Médio Rio Purus, Porto Velho; Vale do Javari;
Manaus; Minas Gerais e Espírito Santo; Yanomami; Alto Rio Negro.
Na meta 3 todas as unidade que pactuaram quantitativos apresentaram resultados inferiores a 30%
de alcance, sendo que em sete unidades não houve desempenho contabilizado: Alto Rio Purus, Alto
Rio Solimões, Bahia, Cuiabá, Kaiapó do Pará, Porto velho e Tocantins. Não foi pactuado
quantitativo de alcance em 22 DSEI: Alagoas e Sergipe; Ceará; Maranhão; Potiguara; Altamira;
Araguaia; Guamá-Tocantins; Kaiapó Mato Grosso; Alto Rio Juruá; Rio Tapajós; Xingu; Interior
Sul; Leste de Roraima; Mato Grosso do Sul; Médio Rio Solimões; Parintins; Médio Rio Purus; Vale
do Javari; Manaus; Minas Gerais e Espírito Santo; Yanomami; Alto Rio Negro.
O baixo desempenho das unidades pode ser explicado pelo número insuficiente de profissionais
para apoiar os 34 DSEI, simultaneamente, na elaboração de projetos, no acompanhamento das obras
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em execução e na realização das demais atividades afins da área técnica; além disto deve-se
também à morosidade na aprovação do projeto arquitetônico pela Vigilância Sanitária Estadual
devido ao seu desconhecimento das especificidades inerentes às edificações de saúde em áreas
indígenas; forma de contratação dos profissionais com alta rotatividade; morosidade administrativa
dos prodimentos licitatórios seja na emissão de parecer da CGU, seja por insuficiência de
profissionais na área meio dos DSEI; e o abandono dos contratos por parte das empresas
contratadas para executarem as obras resultando no abandono das mesmas e, consequentemente, no
atraso das entregas, ou até mesmo a não entrega da obra.
Dentre as principais ações a serem desenvolvidas em 2015 para mitigar as dificuldades encontradas,
destacam-se:


Ampliação do quadro técnico dos SESANI;



Incremento da infraestrutura técnico-operacional do SESANI em alguns DSEI, visto que a
mesma equipe tem como responsabilidade a elaboração dos projetos, bem como o
acompanhamento da execução das obras contratadas;



Promoção de capacitações técnica na área da saúde indígena, dos profissionais contratados
para atuarem no SESANI e ampliação do quadro técnico da área meio dos DSEI;



Desenvolver ações nas VISAS estaduais visando criar mecanismos específicos para a análise
dos projetos da saúde indígena;



Realização de fiscalização com mais frequência e rigor, por parte dos profissionais do DSEI,
perante as empresas contratadas.

Resultado 05 - Sedes de 34 DSEIs e 68 CASAIs com equipamentos básicos para seu funcionamento
em 2013 e 100% dos Polos Base e Postos de Saúde até 2015
No exercício de 2014 foram realizadas aquisições de bens duráveis para 18 DSEI (Tocantins,
Interior Sul, Ceará, Alto Rio Juruá, Parintins, Médio Rio Purus, Kaiapó do Pará, Pernambuco,
Potiguara, Rio Tapajós, Porto Velho, Guatoc, Alagoas e Sergipe, Manaus, Kayapó do Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Maranhão e Cuiabá) visando o atendimento a 199 Polos Base conforme
demonstra a Tabela 20 deste relatório de gestão.
Tabela 20 – Aquisições de Bens Duráveis Realizadas no Exercício de 2014
Objeto

Equipamento Eletrônico

102

DSEI
Tocantins; Interior Sul; Ceará; Alto Rio Juruá;
Parintins; Médio Rio Purus
kaiapó do Pará; Pernambuco

Equipamento Médico Hospitalar

459

Kaiapó do Pará; Potiguara

Equipamento Náutico

152

Equipamento Odontológico

374

Equipamento de Saneamento

Material Permanente

Total de Itens
2.208

1.747

Veículos
47
Fonte: Comprasnet/SIASG – DGESI
* Número de Pólos Base que cada DSEI atende.

Alto Rio Juruá ; Rio Tapajós ; Parintins; Porto
Velho
Kaiapó do Pará; Guatoc; Rio Tapajos; AlagoasSE
Potiguara; Guatoc e Manaus; kayapó MT; Rio
Tapajos; Médio Rio Purus; Mato Grosso do
Sul; Pernambuco; Maranhão
Potiguara; Interior Sul;Cuiabá; Pernambuco

Polos Base*
30
11
7
28
29
72
22

Resultado 06 - Diagnóstico situacional dos meios de transporte nos DSEI adequados
São utilizados pela SESAI três modais de transporte (aéreo, aquaviário e rodoviário). O diagnóstico
situacional dos meios de transporte irá permitir um melhor aproveitamento dos meios de transportes
utilizados no atendimento à saúde indígena, seus elementos, seus atores e suas finalidades.
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Permitirá o desenvolvimento de um conjunto de indicadores para aplicações na elaboração racional
do Plano de Transporte pelos DSEI.
A SESAI pesquisará se os serviços de transporte e logística estão adequados, além de garantir a
movimentação de pessoas e bens em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, conforto,
regularidade, pontualidade e custos e/ou despesas.
Logo, observa-se que a realização de um estudo que visa apurar o nível de serviço logístico
praticado nos DSEI e Polos Base possibilita um maior grau de conhecimento a respeito de possíveis
deficiências e falhas na prestação desses serviços. Assim, o resultado 06 foi norteado por um
conjunto de três entregas necessárias para o seu alcance no exercício de 2014:


34 DSEI com transporte terrestre assegurado em 2013;



34 DSEI que necessitam de transporte fluvial assegurado até 2014;



Definição de critérios para elaboração dos planos de transporte abrangendo as áreas de
atuação do DSEI;



Analise dos planos de transporte em consonância com os critérios preestabelecidos;



Readequação dos planos de transporte dos DSEI de acordo com os critérios preestabelecidos;



Elaboração do modelo de licitação para implantação dos planos de transporte aprovados pela
SESAI.

No exercício de 2014 foi assegurado a utilização de transporte fluvial para todos os DSEI que
necessitam desta modalidade de transporte por meio de aquisição ou locação de barcos, alcançando
100% do programado.
Visando a efetivação das entregas acima refentes aos Planos de Transporte foi elaborada uma
proposta de carta-acordo, por meio da OPAS, com a Universidade de Brasília que encontra-se em
tramitação.
Estratégia 03 – Articulação interfederativa para organização da referência de média e alta
complexidades para a população indígena
Com a publicação da Resolução nº 10, de 17 de dezembro de 2013 se fortalece a articulação
interfederativa. Esta Resolução aprovou a participação dos representantes dos DSEI, na qualidade
de convidados, nas reuniões e atividades realizadas pelas Comissões Intergestores Regionais (CIR)
e Comissões Intergestores Bipartites (CIB) promovendo a articulação e integração dos gestores do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) com os gestores estaduais e municipais do
Sistema Único de Saúde (SUS).
O DASI apoia os DSEI na articulação interfederativa visando garantir a inserção da população
indígena nos fluxos assistenciais do SUS.
A estratégia 03 é composta por seis resultados estratégicos esperados para o exercício de 2014:


DSEI participante do COAP assinado;



Projeto de Apoio Distrital aos DSEI implantado e implementado nos 34 DSEI;



34 DSEIs inseridos nos Planos de Ação da Rede Cegonha;



DSEI inseridos no fluxo de regulação de estados e municípios;



Regulamentação e contratualização de incentivos de ações complementares da atenção
primária e da atenção especializada para a saúde indígena;



CASAI de referência regional inseridas no fluxo de regulação de estados e municípios.
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Resultado: 01 - DSEI participante do COAP assinado
Os DSEI Ceará e Mato Grosso do Sul participam do COAP nos seus respectivos estados, onde já
foi pactuado o 2º aditivo, incluindo as metas e indicadores da Saúde Indígena. Nos estados de
Rondônia (DSEI Porto Velho e Vilhena) e Tocantins (DSEI Tocantins), onde há o processo de
construção do COAP, esses DSEI estão participando das discussões. A pouca adesão da maioria dos
estados para implantação dos dispositivos do COAP fez com que os DSEI não participassem como
esperado, impedindo uma melhor integração com as redes de atenção à saúde. Entretanto, é
importante ressaltar que o DSEI somente participa como convidado dos Grupos Condutores de
implantação do COAP, não tendo poder de aprovação das metas. Para o seu alcance programaramse duas entregas no exercício de 2014: a publicação das diretrizes para inserção dos DSEI no COAP
(Contrato Organizativo de Ação Pública); e o monitoramento da pactuação de todas as fases dos
COAP nas regiões de saúde com população indígena.
Quanto às diretrizes de inserção dos DSEI, apesar de já ter sido elaborado o documento pelo DASI,
está aguardando consenso nas secretarias do Ministério da Saúde para sua publicação. Esse
instrumento indica e amplia a possibilidade e necessidade dos DSEI participarem do processo de
implementação dos dispositivos do Decreto nº 7.508/2011.
A Coordenação Geral de Articulação da Atenção à Saúde Indígena monitora a pactuação do COAP
nas regiões de saúde com população indígena onde há discussão dos dispositivos do Decreto, por
meio do Projeto de Apoio aos DSEI da SESAI. Uma das estratégias do Projeto de Apoio é auxiliar
no processo de discussão sobre a inserção da saúde indígena e suas especificidades nas regiões de
saúde, na perspectiva de integração. Para tanto, esses apoiadores devem estimular a participação dos
profissionais e gestores dos DSEI nos espaços colegiados de discussão, principalmente, quanto aos
aspectos relativos à regulamentação do SUS, via Decreto nº 7.508 de 2011.
Resultado 04 - Projeto de Apoio Distrital aos DSEI implantado e implementado nos 34 DSEI
O Projeto de Apoio aos DSEI foi elaborado para fortalecer o processo de implementação do Plano
Estratégico de Reestruturação do SASISUS. O Plano visa prevenir óbitos maternos e infantis e
fortalecer as ações de atenção básica nos DSEI, assim como, a integração das ações do SASISSUS
às demais instâncias e serviços do SUS.
Até dezembro de 2014, foram contratados 31 profissionais para o cargo de apoiadores, faltando
apenas serem contemplados com o Projeto de Apoio os DSEI do Amapá/Norte do Pará, Alto Rio
Negro e Xingu. Uma dificuldade encontrada no processo de implantação do Projeto é a qualificação
de profissionais para desempenharem o papel de apoiador.
Algumas ações foram fortalecidas pelo Projeto de Apoio e podem ser destacadas: estruturação e
fortalecimento da Vigilância do Óbito nos DSEI; articulação interfederativa nas regiões de saúde,
facilitando e inserindo a saúde indígena nas discussões sobre Regulação e dispositivos do Decreto
nº 7.508/2011; inserção e visibilidade da Saúde Indígena nos espaços de discussão das redes de
atenção à saúde; participação do DSEI nas CIR/CIB; discussão sobre processo de trabalho dentro
dos DSEI e com as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI); maior vínculo entre
EMSI/Polo Base/DIASI, devido as reuniões estimuladas pelo apoiador; cadastramento dos
Estabelecimentos de Saúde Indígenas no SCNES.
O Projeto de Apoio aos Distritos Especiais de Saúde Indígena da SESAI tem grande capacidade de
capilarizar as ações orientadas pelo nível central. Ao mesmo tempo em que também se constituí
como uma ampliação do olhar e escuta das necessidades da gestão, das equipes de saúde e controle
social da saúde indígena, por parte do nível central. O método do Apoio em Saúde é uma forma de
transformar as práticas tradicionais de gestão, aposta na produção de sujeitos e na democratização
das relações no âmbito das instituições e espaços de trabalho.
Recomenda-se para o exercício de 2015 que a SESAI continue apoiando e coordenando a estratégia
de Apoio aos DSEI, fortalecendo sua implementação; realizando oficinas e capacitações para esses
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profissionais; e concretize o processo seletivo para a contratação dos apoiadores nos DSEI que não
possuem esse profissional.
Como entrega deste resultado destaca-se o monitoramento bimestralmente dos resultados pactuados
do Projeto de Apoio. O monitoramento bimestral foi realizado por meio de relatórios e agendas
compartilhadas. Além disso, o DASI realizou três oficinas por ano em Brasília com o intuito de,
além de monitorar os resultados do Projeto de Apoio, capacitar e avaliar os apoiadores distritais. No
exercício de 2014, o DASI realizou as seguintes oficinas e capacitações com a participação dos
apoiadores:


17 a 21 de março: IV Oficina do Projeto de Apoio da SESAI. O objetivo foi discutir a
organização da DIASI e qualificação das redes temáticas de atenção à saúde. Participaram 27
apoiadores (Alagoas e Sergipe, Altamira, Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Purus,
Alto Rio Solimões, Araguaia, Bahia, Ceará, Cuiabá, Guamá-Tocantins, Interior Sul, Kaiapó
do MT, Kaiapó do Pará, Leste de Roraima, Litoral Sul, Manaus, Maranhão, Mato Grosso do
Sul, Medio Rio Purus, Médio Rio Solimões, Minas Gerais e Espírito Santo, Parintins,
Pernambuco, Porto Velho, Potiguara, Rio Tapajós, Tocantins e Vilhena).



5 e 6 de junho: Oficina de formação para os novos apoiadores. O objetivo foi de contemplar
tanto a dimensão de acolhimento dos profissionais recém-contratados quanto à dimensão
pedagógica como início de um processo formativo dos apoiadores para o desenvolvimento
das ações junto aos DSEI. Estiveram presentes 6 (seis) apoiadores: DSEI Interior Sul, Alto
Rio Juruá, Kaiapó do Pará, Leste de Roraima, Xavante, Yanomami.



11 a 15 de agosto: V Oficina do Projeto de Apoio da SESAI. Teve como objetivo fortalecer a
implementação do Projeto de Apoio da SESAI. Estiverem presentes 26 apoiadores
(Pernambuco, Rio Tapajós, Minas Gerais e Espírito Santo, Médio Rio Solimões, Parintins,
Alto Rio Juruá, Alagoas e Sergipe, Potiguara, Tocantins, Vilhena, Bahia, Manaus, Guamá
Tocantins, Litoral Sul, Kaiapó do Pará, Maranhão, Xavante, Leste de Roraima, Ceará,
Interior Sul, Cuiabá, Altamira, Porto Velho, Araguaia, Alto Rio Solimões e Yanomami.

Resultado 05 - 34 DSEIs inseridos nos Planos de Ação da Rede Cegonha.
A Rede Cegonha é um novo modelo de atenção ao parto, nascimento e à saúde da criança, com o
objetivo de garantir uma Rede de Atenção com acesso, acolhimento, resolutividade e redução da
mortalidade materna e neonatal. É uma estratégia de mudança do paradigma de atenção obstétrica e
infantil, por meio da implementação de uma rede de cuidados que assegure às mulheres, o direito à
gravidez, parto e puerpério seguros e humanizados, o direito ao planejamento reprodutivo, com
respeito às especificidades étnicas e culturais; às crianças: o direito ao nascimento seguro
humanizado, crescimento e desenvolvimento saudáveis, com respeito às especificidades étnicas e
culturais.
A ampla inclusão dos DSEI na Rede Cegonha (RC) se ampara na necessidade de construir linhas de
cuidado para garantia de acesso integral à saúde de mulheres e crianças, em especial no que tange
aos serviços de média e alta complexidades. A elaboração de materiais que respaldem o processo de
discussão e incorporação da saúde indígena nos componentes da RC é essencial, haja vista que o
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS (SASISUS), não foi considerado no processo de
construção dessa estratégia. Para tanto, a SESAI elaborou em conjunto com a Coordenação Geral de
Saúde das Mulheres (CGSM/SAS) uma nota técnica orientando os DSEI acerca das diretrizes para
inserção do SASISUS nos componentes da rede. Adicionalmente, o processo de adesão dos DSEI à
RC é diretamente dependente da adesão de estados e municípios à estratégia, que atualmente, não
abarca todos esses entes federados.
No exercício de 2014, 16 DSEI foram contemplados nos planos de ação da Rede Cegonha para
atendimento das demandas relacionadas a equipamentos, exames laboratoriais, ultrassonografias e
unidades de referência (Altamira, Alto Rio Juruá, Alto Rio Purus, Alto Rio Solimões, Amapá e
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Norte do Pará, Ceará, Interior Sul, Kaiapó do Pará, Leste de, Roraima, Litoral Sul, Manaus,
Maranhão, Médio Rio Solimões e Afluentes, Minas Gerais e Espírito Santo, Parintins, Potiguara).
18 DSEI ainda não foram contemplados nos planos de ação da Rede Cegonha: Alagoas e Sergipe,
Alto Rio Negro, Araguaia, Bahia, Cuiabá, Guamá-Tocantins, Kaiapó do MT, Mato Grosso do Sul,
Médio Rio Purus, Pernambuco, Porto Velho, Rio Tapajós, Tocantins, Vale do Javari, Vilhena,
Xavante, Xingu, Yanomami, no entanto é importante ressaltar que no início não foram pensadas
como se daria essa adesão dos distritos aos planos, lembrando que a adesão depende de pactuações
locais. As diretrizes para inserção dos DSEI na Rede Cegonha foram elaboradas em conjunto com a
Coordenação Geral de Saúde das Mulheres (CGSM/SAS/MS) e está concluída, aguardando
publicação.
Em 2015 estima-se a publicação da nota técnica orientativa de adesão dos DSEI nos planos da Rede
Cegonha. Adicionalmente, foram elaborados outros instrumentos importantes para contextualizar o
modelo de atenção preconizado para a saúde indígena: “Eixos norteadores para o para o
fortalecimento e apoio ao parto e nascimento tradicionais indígenas” e “Princípios e diretrizes
nacionais para atenção integral ao pré-natal, parto, nascimento e puerpério indígenas”, em processo
de pactuação junto à Coordenação Geral de Saúde das Mulheres/SAS.
Resultado 06 - DSEI inseridos no fluxo de regulação de estados e municípios.
No estado do Amazonas todos os DSEI fazem parte do fluxo regulatório estabelecido pela Central
de Regulação Estadual. O estado da Bahia regula via Central de Regulação Estadual os pacientes
indígenas encaminhados para o município de Salvador.
Nos estados de Pernambuco e Bahia -Região do Médio São Francisco – Projeto Qualisus Redestodos os municípios com população indígena encaminham os pacientes para a Central de
Regulação Interestadual, localizada em Juazeiro/Bahia.
Em Cuiabá existe as Centrais de Regulação Municipal e Estadual, que regulam os pacientes do
DSEI Cuiabá, que são encaminhados para os estabelecimentos de saúde do município. A Central de
Regulação Estadual regula os pacientes encaminhados pelas Centrais Regionais dos outros DSEI
que pertencem ao estado do Mato Grosso.
Os DSEI Porto Velho, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Maranhão encaminham respectivamente às
Centrais de Regulação de Porto Velho, Palmas, Araguaína, Dourados, Campo Grande e Imperatriz.
No estado do Pará os DSEIS encaminham os pacientes via Centrais de Regulação Regionais para a
Central de Regulação Estadual, localizada em Belém.
Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas da região Centro-Oeste utilizam a Central de Regulação
Municipal de Goiania.
Resultado 07 - Regulamentação e contratualização de incentivos de ações complementares da
atenção primária e da atenção especializada para a saúde indígena
Proposta elaborada com o objetivo de revisar o Incentivo da Atenção Especializada aos Povos
Indígenas com novos critérios de financiamento, monitoramento e avaliação de ações
complementares de atenção à saúde indígena no SUS, em discussão com a Secretaria de Atençõa à
Saúde - SAS/MS.
Resultado 08 - 16 CASAIs de referência regional inseridas no fluxo de regulação de estados e
municípios
Atualmente são 9 (nove) CASAI de referência regional (Rio Branco, Manaus, Goiânia, Teresina,
Cuiabá, Icoaraci, Curitiba, Porto Velho e Boa Vista). Dessas, 6 (seis) possuem fluxo de regulação
estabelecido: Manaus, Boa Vista, Cuiabá, Porto Velho, Goiânia e Curitiba.
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Algumas dificuldades podem ser destacadas por influenciarem no desempenho deste resultado, tais
como a dificuldade de pactuação entre o DSEI e município para cadastramento no SCNES das
CASAI e a falta de definição de fluxos regulatórios entre DSEI e Centrais de Regulação.
Como entrega do resutado presvista para 2014, destaca-se a publicação da portaria para inclusão das
CASAIs como estabelecimento de saúde no CNES. A revisão da Portaria nº 840 foi realizada,
aprovada e está aguardando publicação. Atualmente, há uma discussão da SESAI por meio do
DASI e DGESI com o DRAC/SAS para definição dos tipos de Estabelecimentos de Saúde no
SCNES, de modo que contemple o cadastramento das CASAI.
Dentre as principais ações a serem desenvolvidas em 2015 para mitigar as dificuldades encontradas
destacam-se:


Maior diálogo dos DSEI com os gestores municipais e estaduais, contando com o apoio do
DASI;



Maior participação dos DSEI nos espaços colegiados, incluindo as CIR/CIB;



Fortalecimento da organização do processo de trabalho das equipes do DASI para elaboração
de normas e diretrizes para o desenvolvimento das ações de atenção à saúde nos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas.

Estratégia 04 – Implementação de sistema de abastecimento de água e melhorias sanitárias
domiciliares nas aldeias, em quantidade e qualidade adequados, considerando critérios
epidemiológicos e as especificidades culturais dos povos indígenas
A estratégia 04 é composta de seis resultados esperados para o exercício de 2014, conduzidos pelo
Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena (DSESI). Tais resultados têm como
objetivo melhorar as condições do saneamento ambiental nas aldeias, por meio de ações que
dispobilizem água com qualidade para consumo humano; que protejam à população evitando sua
exposição aos efluentes gerados e resíduos dispostos em locais e maneira ambientalmente corretas.
Trata-se da implantação de novos sistemas, ampliação e melhorias de sistemas implantados, tanto
para abastecimento de água como para coleta de esgotamento sanitário; do monitoramento da água
ofertada para consumo humano e do manejo dos resíduos sólidos.
Em 2014 o alcance das metas relacionadas à contratação de obras, foi significativo. Porém, quando
contabilizamos a conclusão de obras contratadas nesse mesmo exercício e em exercícios anteriores,
as dificuldades inerentes à execução das mesmas se expõem. A melhoria da qualificação dos
profissionais nos DSEI também contribuiu para o melhor andamento e execução das ações de
responsabilidade desses profissionais. Outro avanço significativo foi à elaboração dos Programas de
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e de Saúde (PGRS e PGRSS).
Resultado 01 - 40 obras de implantação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) contratadas
Resultado 100% alcançado. 40 obras de implantação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA)
foram contratadas no exercício de 2014. Deve-se considerar o quantitativo de projetos enviados
pelos DSEI, os quais a equipe do DSESI por meio da análise e aprovação, contribuiu para o alcance
das metas estabelecidas para o ano de 2014.
Resultado 02 – 49 obras de reforma/ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA)
contratadas
31 obras contratadas de reforma/ampliação de SAA no exercício de 2014, atingindo um
desempenho de 62,26%. Deve-se considerar o quantitativo de projetos enviados pelos DSEI, os
quais a equipe do DSESI por meio da análise e aprovação, contribuiu para o alcance das metas
estabelecidas para o ano de 2014, porém em virtude de problemas relacionados a fase de licitação e
contratação, as metas não foram realizadas em sua totalidade.
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Resultado 03 - 56 obras de implantação ou reforma/ ampliação de Melhorias Sanitárias
Domiciliares (MSD) contratadas
26 obras contratadas de construção, reforma/ampliação de MSD, representando um desempenho
alcançado de 46,43% do total esperado. Seguem as mesmas considerações do Resultado 02 para o
não alcance do resultado.
Resultado 08 - 553 obras de saneamento contratadas em 2012 e 2013 (SAA e MSD) e concluídas
em 2014.
227 obras de saneamento concluídas, representando 41,05% de desempenho alcançado, sendo: 87
implantações de SAA; 90 reforma/ampliação de SAA; 50 implantações ou reforma/ampliação de
MSD. Um dos pontos negativos para o alcance desta meta são os problemas no decorrer da
execução, tais como dificuldade de acesso as aldeias por conta das condições ambientais
desfavorável e aumento dos custos associados às obras em decorrência das características
geográficas de localização da aldeias.
Resultado 09 - Profissionais de Saneamento e Edificações capacitados
Resultado 100% alcançado. O DSESI conseguiu realizar todas as capacitações dos profissionais na
sede e nos DSEI, previstas para o ano de 2014:


O curso de Orçamento e obras de engenharia foi realizado, as equipes dos profissionais dos
SESANI dos 34 DSEI e a equipe de profissionais do DSESI, foram divididas em duas
turmas, sendo a primeira no período de 29-31/07/2014 e a segunda 05-07/08/2014



O curso me Monitoramento e qualidade da água foi realizado no período de 25-29/08/2014 e
um total de 20 profissionais capacitados.



O curso de Resíduos sólidos foi realizado no período de 13-17/10/2014 e 03-06/11/2014,
sendo os profissionais divididos em turmas conforme localidade e um total de 74
profissionais do SESANI, DIASI, DSESI e DASI capacitados;



O curso de Dimensionamento de rede de abastecimento de água foi realizado no período de
17-21/11/2014 e 25-28/11/2014, sendo os profissionais divididos em turmas conforme
localidade e um total de 51 profissionais do SESANi e DSESI capacitados.

Resultado 10 - Relatório de acompanhamento das obras de saneamento contratadas e excetuadas
pela FUNASA no período de 2007 / 2011, apresentado a SESAI mensalmente
Resultado 100% alcançado. Mesmo com a atuação da FUNASA encerrada no exercício de 2011
(ano da transição), há obras de saneamento em áreas indígena sob sua responsabilidade. Com isso, a
fim de manter o controle das edificações existentes e situação do andamento das obras,
mensalmente a FUNASA envia relatórios de execução de tais obras à SESAI, situação que ocorreu
nos 12 meses do exercício de 2014.
No nível tático operacional, os DSEI executaram suas ações orientados por um conjunto de três
metas estabelecidas nos Planos de Ação de 2014, no eixo Saneamento Ambiental e Edificações,
subeixo 01 (Saneamento Ambiental). A demonstração do desempenho dos DSEI na execução desse
conjunto de metas foi estratificada em quatro intervalos de alcance: ≥ 0% ≤ 30%; > 30% ≤ 60%; >
60% ≤ 90%; e > 90%, conforme a Tabela 21 deste relatório de gestão.
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Tabela 21 - Desempenho dos DSEI no Subeixo 1 do Eixo Saneamento Ambiental e Edificações dos Planos de Ação de
2014
Eixo de Atuação: Saneamento Ambiental e Edificações
Subeixo 01: Saeamento Ambiental
nº

Descrição das principais metas

1

% de Desempenho Alcançado
≥ 0% ≤ 30%
17

> 30% ≤ 60%
2

> 60% ≤ 90%
5

> 90%
8

TOTAL
32

Elaborar projetos de saneamento
Concluir e receber obras de
2 saneamento pelo DSEI (contratadas
6
3
3
2
14
em 2012)
Concluir e receber obras de
3 saneamento pelo DSEI (contratadas
15
3
3
2
23
em 2013)
Percentual médio de participação dos
53,73
13,57
16,70
16,00
100,00
DSEI¹
Fonte: Relatórios de Monitoramento dos Planos de Ação 2014 / DSESI
Obs¹: Somatório dos índices de participação das unidades por meta (número de unidades por intervalo de desempenho /
número total de unidades) divido pela quantidade total de metas, multiplicado por 100

Na meta 1 apenas oito unidades alcançaram seu resultados, representando 25% do conjunto dos 32
DSEI que enviaram suas informações: Altamira, Cuiabá, Leste de Roraima, Maranhão, Minas
Gerais e Espírito Santo, Porto Velho, Vale do Javari e Vilhena. 53,12% (17) do conjunto das
unidades apresentaram desempenho inferior a 30%, sendo que em 08 unidades foi contabilizado 0%
de desempenho, representando 25% dos DSEI (Araguaia; Alto Rio Negro; Alto Rio Solimões;
Médio Rio Solimões; Parintins; Potiguara; Xingu; Yanomami).
Na meta 2, das 14 unidades que pactuaram quantitativos relativo ao alcance de metas em 2014,
duas unidades alcançaram seus resultados programados, representando pouco mais de 14%: Leste
de Roraima e Xavante. Em 6 DSEI o resultado alcançado foi inferior a 30% do programado para o
exercício, destas, 5 unidades foi contabilizado 0%, representando cerca de 36% das unidades que
pactuaram alcance (Interior Sul, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Vilhena e Xingu). Ressalta-se
ainda que não foi pactuado desempenho programado em 18 DSEI: Alagoas e Sergipe; Altamira;
Araguaia; Guamá-Tocantins; Kaiapó Mato Grosso; Rio Tapajós; Alto Rio Juruá; Alto Rio Purus;
Alto Rio Solimões; Médio Rio Solimões; Parintins; Médio Rio Purus; Porto Velho; Vale do Javari;
Manaus; Minas Gerais e Espírito Santo; Yanomami e Alto Rio Negro.
Na meta 3, das 23 unidades que pactuaram quantitativos relativo ao alcance de metas em 2014,
apenas duas unidades alcançaram seus resultados programados, representando cerca de 9% do
conjunto: Ceará e Manaus. Em 15 DSEI o resultado alcançado foi inferior a 30% do programado
para o exercício, destas, 13 unidades foi contabilizado 0%, representando cerca de 56% das
unidades que pactuaram alcance. São elas: Altamira; Alto Rio Negro; Alto Rio Purus; Alto Rio
Solimões; Araguaia; Bahia; Cuiabá; Kaiapó do Mato Grosso; Kaiapó do Pará; Médio Rio Solimões;
Tocantins; Xavante e Xingu. Não não foi pactuado quantitativos refrentes ao alcance de metas em
09 DSEI: Alagoas e Sergipe; Potiguara; Rio Tapajós; Parintins; Médio Rio Purus, Porto Velho;
Vale do Javari; Gerais e Espírito Santo; e Yanomami.
As principais dificuldades encontradas pelo DSEI, especialmente àquelas unidades que não
alcançaram seus resultados no exercício de 2014, foram:




Número insuficiente de profissionais para apoiar os 34 DSEI, simultaneamente, nas
atividades de elaboração de projetos, acompanhamento das obras em execução e realização
das demais atividades afins da área técnica.
Falta de estrutura tecnológica para exercerem as suas atividades.
Forma de contratação desses mesmos profissionais, atualmente realizada por meio de
conveniadas ou contratos assemelhados, fato que, pela rotatividade desses contratos, fragiliza
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os vínculos institucionais e dificulta a constituição de uma equipe mais consistente e
duradoura;


Morosidade administrativa com relação à emissão do parecer da Advocacia Geral da União
(AGU) na verificação da legalidade dos editais para licitação;



Dificuldade operacional de alguns DSEI realizarem seus processos licitatórios, sobretudo,
por insuficiência de profissionais na área meio;



Abandono dos contratos por parte das empresas contratadas para executarem as obras
resultando no abandono das mesmas e, consequentemente, no atraso das entregas, ou até
mesmo a não entrega da obra. Essa situação decorre do fato de que essas obras, em muitos
casos, estão localizadas em áreas de difícil acesso para transporte de material de construção e
de equipe. Essa situação gera um custo elevado de mobilização e desmobilização que faz
com que construtoras de pequeno e médio porte não consigam dar continuidade à execução
da obra até a sua conclusão.

Dentre as principais ações a serem desenvolvidas em 2015 para mitigar as dificuldades encontradas,
destacam-se:


Ampliação do quadro técnico dos SESANI;



Incremento da infraestrutura técnico-operacional do SESANI em alguns DSEI, visto que a
mesma equipe tem como responsabilidade a elaboração dos projetos, bem como o
acompanhamento da execução das obras contratadas;



Promoção de capacitações técnica na área da saúde indígena, dos profissionais contratados
para atuarem no SESANI e ampliação do quadro técnico da área meio dos DSEI;



Realização de fiscalização com mais frequência e rigor, por parte dos profissionais do DSEI,
perante as empresas contratadas.

Estratégia 05 - Implantação de nova política de gestão de pessoas para a saúde indígena, visando
o redimensionamento, a desprecarização da força de trabalho e a educação
permanente/qualificação dos profissionais.
A estratégia 05 é composta de dois resultados esperados para o exercício de 2014, conduzidos pela
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas para Atuação em Contexto Intercultural
(CODEPACI). O primeiro resultado refere-se à autorização pleiteada junto ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) para realização do concurso público para o cargo efetivo e
do processo seletivo para contratação temporária de Agente Indígena de Saúde e de Saneamento. O
segundo resultado está relacionado ao processo de qualificação dos profissionais que atuam na
saúde indígena.
Resultado 01 - Autorização pleiteada junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MP) para realização do concurso público para cargo efetivo e do processo seletivo para
contratação temporária de Agentes Indígenas de Saúde e de Saneamento
A União, por meio do Ministério da Saúde (MS) e do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (MP) assinou o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Conciliação Judicial com o Ministério
Público do Trabalho (MPT) e Ministério Público Federal (MPF), em 29 de junho de 2012, que
previa a realização de concurso no exercício de 2013, visando a substituição de todos os
trabalhadores contratados por meio de convênios por servidores públicos, efetivos ou temporários,
até o exercício de 2015, sendo 4.041 servidores por meio de concurso público de provimento de
cargo efetivo e 2.632 Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento
(AISAN) contratados por meio de Processo Seletivo Simplificado (Contrato Temporário da União),
perfazendo um total de 6.673 terceirizados a serem substituídos até 31 de dezembro de 2013.
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Ainda em 2013 ficou definido um Segundo Termo Aditivo ao Termo de Conciliação Judicial,
assegurando a realização do concurso em 2013, para provimento dos cargos e posse dos
concursados até 31/12/2013. As pactuações estão demonstradas na Tabela 22 deste relatório de
gestão.
Tabela 22 – Temos de Conciliação Judicial - 2012
1º Termo de Conciliação Judicial – 02/07/2012
Até 31/03/2013, no mínimo 2.500 servidores, sendo que o concurso será
realizado até 31/12/2012;
Até 31/12/2013, no mínimo 1.541 servidores;
Servidores em Cargos Efetivos
Até 31/12/2014, no mínimo 2.163 servidores;
Até 31/12/2015, no mínimo 685 servidores.
Até 31/12/2013, no mínimo 2.632 trabalhadores;
Contratos Temporários da
Até 31/12/2014, no mínimo 1.264 trabalhadores;
União (AIS e AISAN)
Até 31/12/2015, no mínimo 2.202 trabalhadores.
2º Termo de Conciliação Judicial – 18/12/2012
Até 31/12/2013, no mínimo 4.041 servidores;
Até 31/12/2014, no mínimo 2.163 servidores;
Servidores em Cargos Efetivos
Até 31/12/2015, no mínimo 685 servidores.
Fonte: COAPE/CGESP/MS-2013

Assim, visando o cumprimento ao Termo de Conciliação Judicial e seus Aditivos, o Ministério da
Saúde encaminhou ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MP) solicitação para
realização, ainda em 2013, de concurso público para preenchimento de 4.203 cargos efetivos, sendo
4.067 para substituição de profissionais terceirizados, contratados por meio de convênios
(DSEI/SESAI) e 136 cargos, sendo 34 cargos de Administrador e 102 cargos de Agente
Administrativo (Processo nº 05100.006894/2012-89, em tramitação na Secretaria Executiva do MP
desde 21 de maio de 2013). Nos exercícios de 2013 e 2014 a autorização solicitada não ocorreu.
No mesmo exercício também foi solicitada ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
(MP) autorização para Contratação Temporária de 2.674 Agentes Indígenas de Saúde e de
Saneamento (Processo nº 03000.002597/2013-48, em tramitação na Secretaria Executiva do MPOG
desde 11 de junho de 2013; Aviso nº 1.115/2013 enviado em 10/06/2013 para o MP). Nos exercício
de 2013 e 2014 a autorização solicitada também não ocorreu.
Enquanto não ocorria a autorização para o Concurso Público para cargo efetivo e para o Processo
Seletivo para Contratação Temporária de Agente Indígena de Saúde e de Saneamento foi
informalmente constituído, no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
um Grupo de Trabalho do qual participaram representantes da SESAI/MS, cujo objetivo era
elaborar proposta de novo modelo de gestão para a operacionalização do Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena (SASISUS), como solução alternativa para sanar a atual forma de contratação dos
trabalhadores da saúde indígena, cujos esforços resultaram na proposta de criação do Instituto
Nacional de Saúde Indígena – INSI, cuja finalidade é executar ações direcionadas à promoção,
proteção e recuperação da saúde indígena, bem como de saneamento ambiental e edificações de
saúde indígena. Visa também promover condições de contratação de força de trabalho, em
consonância com as especificidades da Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas.
A proposta de criação do INSI por se caracterizar pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, poderá desenvolver uma gestão de pessoas
adequada às especificidades e requisitos necessários ao bom funcionamento da atenção à saúde
indígena, bem como promover a desejada participação das comunidades indígenas na estrutura e
direcionamento da entidade. A solução apresentada, tanto permite a contratação de profissionais,
mediante processos seletivos mais efetivos em relação às especificidades da atenção à Saúde
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indígena, quanto viabiliza a participação em seus órgãos colegiados de membros e entidades que
representam essas comunidades, bem como de representantes da União, Estados e Municípios.
A proposta de criação do INSI foi apresentada à Casa Civil, ao Ministério da Justiça, aos
Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI), aos Coordenadores dos DSEI e
a Mesa Nacional de Negociação do SUS e foi bem aceita por todos. Atualmente, a minuta de
projeto de lei do INSI está em análise na Casa Civil da Presidência da República.
Resultado 02 - 331 servidores da saúde indígena qualificados em parceria com a CGESP/MS
As ações de capacitação em parceria com a CGESP/MS permeiam pela Política de Educação
Permanente para os trabalhadores do Ministério da Saúde, comtemplando a qualificação dos
profissionais efetivos, Contratos Temporários da União e Cargos Comissionados, considerando as
seguintes diretrizes e pressupostos:


Especificidades das secretarias e unidades descentralizadas no MS;



As políticas prioritárias do SUS;



Os objetivos estratégicos do MS;



A necessidade de superar a fragmentação dos processos de trabalho;



As necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde; e



A capacidade instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde

No exercício de 2014 foram capacitados apenas 180 servidores, representando um pouco mais da
metade do quantitativo esperado (54,38%), em virtude da readequação de prioridades de
treinamento na agenda da área de gestão, aliado ao cancelamento de capacitações, cuja realização
dependem de outros parceiros, por exemplo, a ESAF e a Corregedoria do MS.
Além das capacitações de servidores destacam-se as capacitações nos demais trabalhadores da
saúde indígena. Ao todo, foram capacitados 6.905 trabalhadores no exercício de 2014, cerca de 63%
do estabelecido para o exercício (11.086 trabalhadores), dentre os quais estão relacionados 5.194
trabalhadores via convênios nos 34 DSEI e 1.711 trabalhadores via parceria com a OPAS. O
Quadro A.4.1.2.1 do Anexo III demonstram a capacitações realizadas no exercício de 2014 em
parceria com a CGESP e com a OPAS.
No nível tático operacional, os DSEI executaram suas ações orientado por uma única meta
estabelecida nos Planos de Ação de 2014, no eixo Educação Permanente. A demonstração do
desempenho dos DSEI na execução dessa meta foi estratificada em quatro intervalos de alcance: ≥
0% ≤ 30%; > 30% ≤ 60%; > 60% ≤ 90%; e > 90%, conforme a Tabela 23 deste relatório de gestão.
Tabela 23 - Desempenho dos DSEI no Eixo Educação Permanente dos Planos de Ação de 2014
Eixo de Atuação: Educação Permanente
nº

Descrição das principais metas

% de Desempenho Alcançado

≥ 0% ≤ 30% > 30% ≤ 60% > 60% ≤ 90% > 90%
TOTAL
Capacitar
os
profissionais
1
2
3
3
26
34
contratados pela conveniada
Percentual médio de participação dos
5,89
8,82
8,82
76,47
100,00
DSEI¹
Fonte: Relatórios de Monitoramento dos Planos de Ação 2014 / CODEPACI
Obs¹: Somatório dos índices de participação das unidades por meta (número de unidades por intervalo de desempenho /
número total de unidades) divido pela quantidade total de metas, multiplicado por 100

O bom desempenho na execução dos Planos de Ação, 76,47% das unidades com alcance superior a
90%, teve grande colaboração das parcerias estabelecidas com os Núcleos Estaduais do Ministério
da Saúde, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, bem como as próprias conveniadas que
se empenharam, junto com os DSEI, para o alcance das metas estabelecidas. Apesar do desempenho
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apurado, os DSEI registraram algumas dificuldades em relação a aquisição de material necessário
para a realização das ações de capacitação, assim como o pagamento da ajuda de custo para os
profissionais envolvidos. O desempenho alcançado foi influenciado pela subestimação dos
quantitativos programados nos Planos de Ação, em decorrência da ausência de indicadores de
exercício anteriores, que poderiam ser utilizados como referencia de alcance para as unidades no
processo de elaboração das metas de 2014. Assim as unidades trabalharam com quantitativos
mínimos, o que acarretou no desempenho observado.
Do universo de 15.008 trabalhadores/profissionais (2.662 servidores e 12.346 conveniados), foram
capacitados 7.085, quase a metade da força de trabalho da SESAI (47,20%). Em relação a meta
programada no exercício de 2014 (11.417), alcançou-se o desempenho de 62,% .
Dentre as principais ações a serem desenvolvidas em 2015 para mitigar as dificuldades encontradas
na Estratégia 05, destacam-se:


Fazer gestões junto à Casa Civil para aprovação da minuta de projeto de lei do INSI;



Acatamento, pelo Judiciário (MPT e MPF) da proposta do INSI como alternativa para
substituição dos trabalhadores contratados por meio de convênio;



Acompanhar a tramitação do projeto de lei do INSI no Congresso Nacional;



Atingir 50% dos profissionais/trabalhadores da SESAI em ações de Educação Permanente
contemplando as parcerias com a CGESP, Convênios e OPAS.

Estratégia 06 – Fortalecimento das instâncias de controle social (CLSI, CONDISI,
FPCONDISI), por meio da garantia, capacitações, financiamento, inclusão digital e
normatização para o efetivo funcionamento dos conselhos de saúde indígena
Após a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena no exercício de 2013, houve uma redução no
quantitativo dos Conselhos Locais de Saúde Indígena (CLSI), de 603 foi reduzido para 397 CLSI,
sem alteração na quantidade de conselheiros locais. Em consequência dessa reestruturação o
resultado alcançado superarou o resultado esperado no exercício de 2014, especialmente quanto às
entregas relacionadas com a quantidade de reuniões realizadas. Seu único resultado, conduzido pelo
Gabinete da SESAI, por meio da Assessoria de Apoio ao Controle Social, tem como objetivo
fortalecer as instâncias de controle social no âmbito do SASISUS, mediante o processo de formação
e capacitação de conselheiros de saúde nos DSEI e de reuniões dos conselhos e do Fórum de
Presidentes de CONDISI.
Resultado 01 - 100% dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) e Conselhos Locais
de Saúde Indígena (CLSI) e Fórum de Presidentes de CONDISI estruturados e funcionando
adequadamente
O resultado prevê a entrega de três produtos no exercício de 2014:


Reuniões dos conselhos (102 reuniões de Conselhos Distritais de Saúde Indígena
(CONDISI), 603 reuniões de Conselhos Locais de Saúde Indígena e 04 reuniões de Fórum de
Presidentes de CONDISI);



Capacitações em 34 Conselhos Distritais de Saúde Indígena e 150 Conselhos Locais de
Saúde Indígena, tendo como base a Política Nacional de Educação Permanente para o
Controle Social;



Equipamentos do kit do Programa de Inclusão Digital aos 11 CONDISI ainda não
contemplados.

No exercício de 2014 foram realizadas 682 reuniões, sendo 107 dos Conselhos Distritais de Saúde
Indígena (CONDISI) e 575 dos Conselhos Locais de Saúde Indígena (CLSI). O desempenho
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alcançado de tais entregas está diretamente relacionado com a revisão do quantitativo de CLSI em
cada Conselho Distrital/DSEI, o que resultou no processo de reestruturação com a diminuição no
quantitativo de 603 para 397 CLSI; e o atendimento aos regimentos internos, que prevê o mínimo
de 03 (três) reuniões realizadas por exercício para os CONDISI. Nesse sentido, tais entregas foram
atendidas plenamente com desempenhos que ultrapassam a programação estabelecida para o
exercício de 2014, em 4,90%, no caso dos CONDISI; e em 44,83%, no caso dos CLSI.
As entregas relacionadas às capacitações apresentaram desempenho bem abaixo do programado
para o exercício de 2014. Foram realizadas 19 capacitações nos Conselhos Distritais de Saúde
Indígena e 59 capacitações nos Conselhos Locais, representando 55,88% e 39,33%,
respectivamente. Tal fato decorre de diversos fatores:


Dificuldades de acesso as aldeias em determinadas épocas do ano, devido as condições
climáticas, principalmente na Região Amazônica, com a imposição de restrições de pousos e
decolagens de aeronaves pela ANAC em pistas nas Reservas e Parques Indígenas, o que tem
dificultado o acesso dos conselheiros indígenas de suas localidades de origem para a aldeia
sede do evento;



Alguns conselheiros indígenas não possuírem documentos suficientes e contas bancárias para
que se possa efetuar o deslocamento de suas aldeias até o local do evento, impossibilitando o
pagamento de suas despesas e em muitos casos inviabilizando a realização dos eventos.

Outra entrega relevante para as atividades de controle social refere-se aos equipamentos que
compõe o Programa de Inclusão Digital (PID). Esse programa consiste em fornecer aos 34
CONDISI um kit de inclusão digital (TV digital de 32 polegadas, microcomputador completo e
impressora). No exercício de 2014 foram distribuídos o kit a 11 CONDISI ainda não contemplados,
totalizando os 34 CONDISI.
No nível tático operacional, os DSEI executaram suas ações orientado por duas metas estabelecidas
nos Planos de Ação de 2014, no eixo Controle Social. A demonstração do desempenho dos DSEI na
execução dessa meta foi estratificada em quatro intervalos de alcance: ≥ 0% ≤ 30%; > 30% ≤ 60%;
> 60% ≤ 90%; e > 90%, conforme a Tabela 24 deste relatório de gestão.
Tabela 24 - Desempenho dos DSEI no Eixo Controle Social dos Planos de Ação de 2014
Eixo de Atuação: Controle Social
Subeixo 01: Saeamento Ambiental
nº

Descrição das principais metas

% de Desempenho Alcançado
≥ 0% ≤ 30%

> 30% ≤ 60%

> 60% ≤ 90%

> 90%

TOTAL

Realizar reuniões de conselheiros
1
12
6
15
34
de saúde indígena
Realizar
capacitações
de
2
22
5
1
6
34
conselheiros de saúde indígena
Percentual médio de participação dos
33,82
25,00
10,30
30,88
100
DSEI¹
Fonte: Relatórios de Monitoramento dos Planos de Ação 2014 / CODEPACI
Obs¹: Somatório dos índices de participação das unidades por meta (número de unidades por intervalo de desempenho /
número total de unidades) divido pela quantidade total de metas, multiplicado por 100
1

O desempenho das unidades foi influenciado pela restruturação ocorrida nos CLSI, além de outras
dificuldades mencionadas anteriormente. Como principais ações a serem desenvolvidas em 2015
para mitigar as dificuldades encontradas, destaca-se o apoio da assessoria de controle social do
gabinete da SESAI aos DSEI.

99

Estratégia 07 – Desenvolvimento de projeto piloto de implantação de ouvidorias nos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI)
A Estratégia 7 é composta de um único resultado esperado para o exercício de 2014, a implantação
do Sistema Ouvidor SUS Nivel 1 em 13 DSEI selecionados no projeto piloto. Visando o alcance
esperado, a SESAI articulou-se com com o Departamento Geral de Ouvidoria do Sistema Único de
Saúde (DOGES) da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), unidade responsável
pelo modelo Ouvidor SUS, no âmbito do Ministério da Saúde. No entanto, em decorrência das
demandas já planejadas para o exercício de 2014 não foi possível o avanço desse resultado, tendo
sido reprogramado para o exercício de 2015, cujas tratativas já se iniciaram com o estabelecimento
de um cronograma de atividades previstas para o 1º semestre de 2015. Isto não significa que houve
prejuízo quanto às manifestações (elogios, denúncias, reclamações, dentre outros) dos usuários e
trabalhadores do Subsistema de Atenção a Saúde Indígena no exercício de 2014. Os DSEI, como
unidades descentralizadas da SESAI, integrantes da estrutura do Ministério da Saúde, encaminham
as demandas oriundas do Sistema Ouvidor SUS ao Gabinete da SESAI, o qual é responsável pela
resposta e devolução ao DOGES. Para ajudar no alance do resultado está em fase final a assinatura
do Termo de Cooperaçao entre a SESAI e UNB.
Diante da especificidade do Subsistema de Atenção a Saúde Indígena do Sistema Único de SaúdeSASISUS, responsável apenas pela atenção básica nas aldeias, que conta com os municípios e os
estados para complementariedade da atenção integral à saúde dos indígenas, verificou-se a
necessidade de reuniões in loco em alguns DSEI para melhor compreensão do funcionamento e
organização da rede de saúde ofertada pelo SUS, dado a grande especificidade da estrutura
organizacional do SASISUS. Após essa etapa, será avaliado em conjunto com o DOGES/SGEP a
necessidade de adaptação ao modelo de Ouvidoria do SUS já existente, considerando a realidade e
especificidade do SASISUS.
Estratégia 08 - Fortalecimento dos sistemas de informação e dos processos de monitoramento e
avaliação, vigilância em saúde, infra-estrutura tecnológica e interoperabilidade com os sistemas
de informação em saúde do SUS
Visando o fortalecimento dos sistemas de informação do SASISUS, foi estabelecido um conjunto
de ações que possibilitaram identificar os principais nós críticos no desenvolvimento e implantação
dos sistemas nos DSEI. Em razão disso, foram elaborados 2 planos de ação para diagnosticar e
propor ações para mitigação dos problemas (SIASI 4.0 e GEOSI). Outro ponto importante que
contribuiu no desempenho da estratégia foi o estreitamento com o departamento de informática do
SUS (DATASUS), permitindo um reescalonamento de prioridades gerenciais que os sistemas da
SESAI necessitavam. Outro aspecto importante foi a redefinição da visão estratégica da equipe de
monitoramento e avaliação, considerando a implementação de fluxos de trabalho associando a
necessidade de desenvolvimento dos sistemas e a instrumentalização dos DSEI com abordagens
metodológicas em saúde.
A estratégia é formada por dois resultados esperados para o exercício de 2014: o primeiro está
relacionado com a implantação do SIASI nos 34 DSEI; o segundo, visa apresentar uma nova
reconfiguração dos limites políticos e geográficos dos DSEI.
Resultado 01 – Sistemas de informação da saúde indígena (SIASI) implantado nos 34 DSEI.
Considerando o sistema de informação SIASI implantado nos 34 DSEI, salienta-se que o único
DSEI que a SESAI não teve condições de instalação foi o DSEI Mato Grosso do Sul. Para que a
SESAI pudesse instalar a versão atual do SIASI, foi necessária a readequação do parque
tecnológico da sede do DSEI e também dos polos base. Esta ação só pôde ser viabilizada no final do
mês de dezembro de 2014 e por esta razão o processo de migração dos dados do SIASI 3.0 para o
4.0 terminará no final de abril de 2015. Para o alcance do resultado foram programados três
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entregas no exercício de 2014: a implantação do SIASI 4.0 nos 34 DSEI; a implantação do cartão
SUS para a população indígena; e o georeferenciamento de 1.215 aldeias.
Ao final do exercício de 2014, o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI 4.0)
se encontrou instalado e implantado em 22 DSEI (Altamira, Alto Rio Negro, Alto Rio Purus, Alto
Rio Solimões, Amapá e Norte do Pará, Bahia, Ceará, Interior Sul, Kayapó do Pará, Leste de
Roraima, Litoral Sul, Manaus, Maranhão, Médio Rio Solimões e Afluentes, Minas Gerais e Espírito
Santo, Porto Velho, Potiguara, Tocantins, Vale do Javari, Xavante, Xingu, Yanomami). Diversos
fatores impediram o alcance do resultado esperado, entre esses, destacam-se as condições de acesso
aos serviços de internet e infraestrutura de rede e predial insuficientes. Assim, foi elaborada uma
nota técnica 012/2014 CGMASI/DGESI/SESAI/MS, cujo objetivo foi de pontuar a necessidade de
troca de grande parte do parque tecnológico dos DSEI, tendo como finalidade a adequação dos
insumos de informática necessários ao processo de inserção, transmissão e análise dos dados que
são inseridos nos processos de trabalho das diferentes áreas temáticas da saúde indígena.
Outro fator crítico à implantação do sistema é à deficiência no apoio prestado pelo DATASUS no
suporte Help desk aos DSEI. Vale ressaltar a insuficiência de pessoal nas equipes de gestão do
sistema nos diversos níveis, além da alta rotatividade dos profissionais nos DSEI. Para que seja
viabilizado a entrega desse resultado, devem ser realizadas algumas ações, entre elas, destacam-se:


A pactuação com o DATASUS para melhoria do suporte prestado aos distritos, além da
reestruturação do parque tecnológico desses estabelecimentos;



A realização dos trabalhos de conscientização dos profissionais, visando destacar a
importância da implantação e implementação do sistema de informação, além potencializar a
participação dos atores envolvidos nesse processo, responsabilizando-os pelos dados
inseridos.

Durante o exercício de 2014, foram viabilizadas a geração e higienização de números do Cartão
Nacional do SUS para os indígenas cadastrados no Sistema de Informação da Atenção à Saúde
Indígena – SIASI 4.0. A equipe do Cartão Nacional do SUS busca as informações no banco de
dados do SIASI. Como ainda não existe interoperabilidade entre os dois sistemas, essa busca no
banco não é feita automaticamente, sendo realizada sob demanda. Visando a impressão do cartão
para os usuários indígenas, o Ministério da Saúde, adquiriu 136 impressoras de cartão que foram
distribuídas para todos os DSEI e CASAI. As mídias e etiquetas para impressão do cartão também
foram distribuídas. Os DSEI já estão imprimindo as etiquetas nos cartões, por meio de relatório no
SIASI Web desenvolvido com essa finalidade. Como o processo de geração e higienização dos
números do cartão ainda não é automatizado deve ser desenvolvida a interoperabilidade entre os
sistemas, gerando, dessa forma, o número do cartão em tempo real.
O sistema de informação GEOSI possui em sua base de dados 1.369 aldeias georreferenciadas do
total de 5.119 aldeias cadastradas no banco de dados geral. Das 1.369 aldeias, existem
aproximadamente 53.000 imóveis georreferenciados. Em 2014 foram realizados duas capacitações
para 5 DSEI e contou com a participação de 35 pessoas: na cidade de João Pessoa (PB), com dez
participantes do DSEI Potiguara, no período de 18 a 22 de agosto de 2014; e na cidade de Maceió
(AL), com 25 participantes, no período de 20 a 24 de outubro de 2014, com participação dos DSEI
AL/SE, Cuiabá, Bahia e Kaiapo do Pará.
Não houve andamento no processo de capacitação para georreferenciamento das aldeias em
decorrência ao fato da não internalização no Departamento de Informática do SUS (DATASUS), do
sistema GEOSI. O sistema GEOSI foi desenvolvido em uma parceria celebrada entre a FUNASA e
a Universidade Federal de Santa Maria no exercício de 2006. A tecnologia de desenvolvimento do
atual sistema impede, por questões de padronização e regras de segurança do DATASUS a
internalização e recebimento dos dados que estão levantados nos DSEI. Foram realizadas
juntamente com o DATASUS reuniões sobre a atual situação do Sistema GEOSI Desktop. Foram
enviados e recebidos os seguintes documentos:
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DOD em 2012 (sem encaminhamentos);



Nota técnica em 07/2014 (DATASUS se manifestou pontuando a necessidade de evolução
do sistema);



Novo DOD em 2014 (início das tratativas de desenvolvimento, com uma reunião sobre o
novo sistema, sem evolução).

Como medida adotada pelo DGESI, foi contratada uma consultoria para o desenvolvimento de uma
ferramenta para o sistema GEOSI (31% de uma nova aplicação), em concordância com os
princípios e padrões tecnológicos estabelecidos pelo DATASUS, com a observância de se trabalhar
a inserção de dados cadastrais e temáticos com a dimensão territorial associado a um banco de
dados com padrão geométrico de dados espaciais.
Há também a necessidade de realização de reunião técnica para alinhamento entre a SESAI /
CGMASI e o DATASUS - Escritório de Projetos, que tem a finalidade de definir os critérios de
para internalização dessa nova aplicação. Ressalta-se ainda a necessidade de encaminhamento da
realidade vivenciada em território indígena, haja vista que o DATASUS não possui expertise no
desenvolvimento de sistemas utilizando-se a dimensão territorial. Esta dimensão se faz necessária
considerando que a população indígena encontra-se em territórios de difícil acesso físico e também
sob a ótica de disponibilização de informações sistematizadas e compiladas em uma base única.
Resultado 02 - Novo limite político e geográfico dos DSEIs definido
Em dezembro de 2014 foi realizada a Oficina Nacional de Geoinformação em Saúde, esta oficina
teve a finalidade de construir um espaço para discussões sobre o subsistema de saúde indígena e de
validar a nova reconfiguração dos limites políticos e geográfico dos DSEI, além de apresentar o
território dos polos base de cada um dos DSEI. Este processo foi de extrema importância para a
homogeneização conceitual da política nacional de saúde indígena e também reconhecer os
microterritórios de saúde em cada um dos 34 DSEI. Corroborando com este processo, a SESAI
elaborou um plano de ação para estruturar o sistema que capta as informações georreferenciadas
estruturando um banco de dados geográfico que permitirá a implantação de uma abordagem
analítica da geografia da saúde.
Para o alcance do resultado foram programados três entregas no exercício de 2014: a finalização da
modelagem dos 34 DSEI com visitas in loco; a identificação e validação do número de polos a
partir do SIASI 4.0; e aprovação do novo limite político e geográfico no colegiado gestor da
SESAI.
O processo de levantamento, reconhecimento e validação dos territórios polo base foi finalizado no
ano de 2014. Este processo foi de extrema valia para que houvesse o reconhecimento do subsistema
de saúde indígena SASISUS. Foi possibilitado a partir da definição de poligonais mais realísticas no
território, um maior significado institucional e técnico. Este reconhecimento possibilitará a
agregação dos dados de saúde e saneamento por polo base, gerando maior detalhamento das
informações e corroborando com a inserção da dimensão territorial na abordagem de saúde para os
povos indígenas. Este processo foi finalizado em setembro de 2014 e foi realizada para fins de
validação junto aos coordenadores distritais, chefias de serviços dos DSEI e a participação do
controle social na oficina de geoinformação em saúde indígena, que ocorreu em dezembro de 2014.
A entrega relacionada ao números de Polos Base, apesar de iniciada em 2014, só será plenamente
atendida quando os 34 DSEI estiverem modelados e validados espacialmente. Atualmente constam
em base de dados espacial 370 polos base dos 367 constantes no sistema SIASI, este processo foi
discutido e validado na Oficina de Geoinformação em Saúde Indígena, ocorrida no período de 09 a
12 de dezembro de 2014 na cidade de Brasília (DF). Estima-se que o atendimento integral da
entrega seja finalizado em maio de 2015.
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Após as revisões e análise das considerações elaboradas na Oficina de Geoinformação em Saúde
Indígena, será elaborado o atlas e o relatório de divulgação dos 34 DSEI, Polos Base e CASAI para
apreciação do colegiado da SESAI, com posterior divulgação aos coordenadores distritais,
presidentes de CONDISI para ampla e irrestrita divulgação do reconhecimento dos equipamentos e
territórios de abrangência das ações de saúde para os povos indígenas. A finalização desses
instrumentos de divulgação está prevista para o mês de abril de 2015. Estima-se que até maio de
2015 a entrega possa ser plenamente atendida, haja vista que está em fase de refinamento dos
trabalhos, os quais foram elaborados com critérios técnicos de geoinformação e associado com o
estabelecido na Política Nacional de Saúde dos Povos Indígenas. Ressalta-se que a dimensão
territorial corrobora para uma análise mais qualificada da saúde, trabalhando o processo de
territorialização da relação saúde x doença.
Estratégia 11 - Consolidar um modelo de comunicação estratégica interna e externa,
promovendo a produção, troca e integração de informações entre os atores do SASISUS,
respeitando suas especificidades e os padrões do Ministério da Saúde
Para consolidar um modelo de comunicação estratégica, o Núcleo de Comunicação da SESAI, área
ligada ao Gabinete do Secretário da SESAI, bem como parte integrante da Assessoria de
Comunicação (ASCOM) do Ministério da Saúde, vem cumprindo um planejamento voltado a
consolidar a SESAI como referência na produção de conteúdos para a promoção da saúde indígena,
garantindo informações qualificadas a todos os públicos, interno e externo, bem como transparência
à gestão. Esta garantia de conteúdos vem sendo pautada na sociabilização de informações de
interesse público no âmbito da saúde indígena, mediante o bom relacionamento com veículos de
imprensa e, sobretudo, através de importantes canais de comunicação criados pelo Núcleo da
SESAI.
A consolidação de um modelo de comunicação estratégica na saúde indígena foi se definindo,
primeiramente, com a criação do Núcleo de Comunicação Social, com a aquisição de profissionais
da área de comunicação e o estabelecimento de rotinas jornalísticas de produção de conteúdo e
atendimento à imprensa. Foram criados, em 2012, importantes canais de interação com os públicos
interno e externo, a exemplo do sítio da SESAI (www.saude.gov.br/sesai), criado dentro do portal
do
Ministério
da
Saúde;
e
uma
conta
na
rede
social
Facebook
(www.facebook.com/sesai.minisaude). No exercício de 2013, a estratégia voltou-se para
consolidação de uma identidade visual para SESAI, com a elaboração e aplicação do Manual de
Identidade Visual da SESAI. Passou ao Núcleo de Comunicação a missão de monitorar e assessorar
a aplicação das marcas e logomarca em todos estabelecimentos da rede. Ainda em 2013, investiu-se
na criação de novos canais de comunicação, a exemplo do Boletim Informativo Eletrônico, que é
disparado mensalmente, por email, para todo público interno do Ministério da Saúde, e do jornal
impresso “Saúde Indígena em Foco”, produzido trimestralmente e encaminhado para trabalhadores,
usuários, conselheiros de saúde indígena e órgãos/associações ligadas à política indigenista.
No exercício de 2014, o planejamento estratégico de comunicação da SESAI voltou-se para o
fomento e produção de materiais técnicos (cartilhas, folhetos e cadernos). Para tal, foram sugeridos
a criação de um Comitê Editorial para o SASISUS; o estabelecimento de um fluxo de comunicação
definido com as áreas técnicas para produção de documentos técnicos; e a elaboração de um
Manual de Publicações do SASISUS para orientar os departamentos, áreas técnicas da SESAI e os
DSEI na produção de publicações técnicas sobre Saúde Indígena. Tais propostas convergem na
missão de orientar e monitorar a produção de documentos e publicações técnicas de Saúde Indígena
provenientes dos DSEI e nível central. Com isso, o exercício de 2014 registrou participação recorde
de trabalhadores da saúde indígena com trabalhos inscritos em congressos e mostras de saúde pelo
país, a exemplo da Mostra de Experiências Exitosas, promovida pelo Ministério da Saúde, e do
Congresso Brasileiro de Odontologia. Em 2014, foi publicado o primeiro documento técnico da
SESAI, “Diretrizes para monitoramento da qualidade da água para consumo humano em aldeias
indígenas – DMQAI”, bem como a primeira edição da Revista “Aldeia Brasil”.
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A Estratégia é composta por dois resultados: o primeiro está relacionado ao fluxo de comunicação
interna estabelecidos nos 34 DSEI e no nível central da SESAI para produções jornalísticas ou de
audiovisual; o segundo resultado está relacionado à gestão e produção editorial da SESAI.
Resultado 01 - Fluxo de comunicação interna estabelecido nos 34 Distritos Sanitários Especiais
Indígenas e no nível central da SESAI para produções jornalísticas ou de audiovisual.
Embora não tenha sido totalmente efetivado, este resultado segue em pleno aprimoramento. Para o
estabelecimento de fluxos de produção jornalística nos 34 DSEIs, foram escolhidos em cada um
deles, primeiramente, pontos focais para o envio de informações cotidianas da ponta para o Núcleo
de Comunicação em Brasília. Foram criados, com isso, e-mails corporativos para onde são enviadas
as informações e fotos das ações realizadas em todo Brasil. Concomitantemente, o Núcleo de
Comunicação da SESAI centralizou todas as demandas jornalísticas em Brasília, sejam elas de
atendimento de imprensa, sejam elas para produção de reportagens. Entretanto, ainda é preciso
consolidar este fluxo em todos os DSEI. Aqueles que encontram dificuldades com a utilização da
internet são os que estamos escolhendo para trabalharmos de forma mais acentuada em 2015, de
modo a consolidar uma produção jornalística mais equilibrada por toda a rede.
Resultado 02 - Gestão e produção editorial da SESAI adequada às diretrizes da Politica Editorial
do Ministério da Saúde
Em pouco mais de três anos de existência, o Núcleo de Comunicação da SESAI tem conseguido
avanços, mediante a execução de um planejamento pautado nas estratégias da gestão, consolidando
canais de comunicação que permitem a produção, troca e integração de informações com todos os
atores envolvidos na assistência à saúde indígena. Entre essas ações destacam-se: a produção
cotidiana de notícias e reportagens sobre a saúde indígena para serem disponibilizadas no site da
SESAI; o fomento da participação dos diversos atores do SASISUS na gestão, por meio de
campanhas internas e elaboração de materiais corporativos; a integração dos trabalhadores do
SasiSUS, mediante a execução de estratégias de comunicação interna; a consolidação de uma
identidade visual para instituição, por meio da elaboração e execução de um Manual de Identidade
Visual; a otimização do trabalho realizado pela SESAI, através da divulgação das ações realizadas
por todos os DSEIs no site; a produção e disponibilização de banco de imagens e galerias de fotos
de eventos importantes realizados pela secretaria; e o fortalecimento da transparência à gestão e
imagem institucional, mediante o bom relacionamento com veículos de imprensa.
O resultado 2 foi pautado basicamente por um conjunto de três entregas esperados no exercício de
2014: Elaboração do Manual de Publicações do SASISUS para orientar os departamentos, áreas
técnicas da SESAI e os DSEIs na produção de publicações técnicas sobre a saúde indígena; a
criação do Comitê Editorial do SASISUS; e orientação e monitoramento da produção de
documentos e publicações técnicas de saúde indígena provenientes dos DSEI e nível central.
O referido Manual de Publicações do SASISUS foi criado com base nas diretrizes da Política
Editorial do Ministério da Saúde, para servir de orientação para qualquer área que objetive produzir
materiais impressos ou de audiovisual na SESAI. Neste manual foi criado um questionário e um
fluxo para subsidiar os profissionais/ áreas técnicas que desejam produzir publicações técnicas. Este
Manual é disponibilizado mediante contato da área técnica com o Núcleo de Comunicação da
SESAI. O objetivo é disponibilizá-lo, em 2015, no formato de banner no site da SESAI para
downloads.
Após realizar pesquisas e conhecer modelos distintos de comitês editoriais, a SESAI propôs a
criação de um, sugerindo número de participantes e áreas correspondentes, calendário de reuniões e
fluxo de trabalho. O Comitê foi apresentado ao Gabinete da SESAI em novembro de 2014. A
expectativa é que em 2015 seja normalizado o seu funcionamento, conforme previsto em
cronograma de atividades.
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Como já mencionado, o núcleo de comunicação da SESAI é responsável pelo monitoramento de
todas as produções de comunicação (audiovisual) desenvolvidas (ou demandadas) pelos DSEIs e
nível central. Neste sentido, a construção do Manual de Publicações do SASISUS e a instituição do
Comite Editorial contribuem para esta centralização, tendo em vistas a linha de atuação que lhe
peculiar. O primeiro material gráfico produzido pela área técnica foi “Diretrizes para o
monitoramento da qualidade da água para o consumo humano nas aldeias indígenas”.
Para o exercício de 2015, o Núcleo de Comunicação da SESAI focará esforços na elaboração de
estratégias internas de comunicação institucional, afim de integrar trabalhadores e dar visibilidade à
importância do trabalho realizado por eles. Este esforço ajudará a disseminar a importância do
núcleo de comunicação como uma ferramenta gerencial, que pode ser utilizada estrategicamente
pelos DSEI para otimizar o trabalho e dar transparência à gestão, contribuindo, por outro lado, para
melhorar a autoestima de trabalhadores e a sua relação com as comunidades indígenas. Serão
intensificadas as ações de fomento às produções técnicas, bem como o monitoramento da aplicação
da identidade visual da secretaria, mediante visitas in loco.
4.1.3. Vinculação dos Planos da Unidade com as Competências e Outros Planos
Para atender aos conteúdos solicitados nos normativos expedidos pelo TCU, os quais norteiam a
elaboração do presente relatório, optou-se por dividir a demostração das informações solicitadas
agrupadas em cinco linhas de atuação da SESAI: Atenção à Saúde; Saneamento Ambiental e
Edicações; Controle Social; Educação Permanente e Gestão.
As Tabelas 25, 26, 27, 28 e 29 demonstram a vinculação estratégica e operacional das ações da
SESAI, formalizadas no planejamento estratégico do MS e nos Planos de Ação dos DSEI para o
exercício de 2014, com suas competências previstas no Decreto 8.063/2013 e com as metas
previstas no PPA 2012- 2015, por eixos de atuação.
Tabela 25 - Vinculação Estratégica e Operacional do Eixo Atenção à Saúde
Vínculos Estratégico
Metas do PPA 2012/2015
1- *Ampliar a cobertura vacinal para
80% da população indígena de
acordo com o calendário indígena
de vacinação até 2015
2- Estabelecer até 2015, contratos de
ação pública com os estados e
municípios com serviços de média
e alta complexidade na área de
abrangência dos DSEI
3- Implantar a Estratégia “Rede
Cegonha” nos DSEI.
Planejamento Estratégico da SESAI
Resultados - 2014
 A meta 1 do PPA vincula-se à
Estratégia 01 - Resultado 7;
 A meta 2 do PPA vincula-se à
Estratégia 03 – Resultado 1
 A meta 3 do PPA vincula-se à
Estratégia 03 – Resultado 5.
Planos de Ação dos DSEI - 2014
 A meta 1 do PPA vincula-se ao
Eixo de Atenção à Saúde – Subeixo
05;
 Não há vinculação para a meta 2 do
PPA;
 A meta 3 do PPA vincula-se ao

Competências – Art. 46 do Decreto nº 8.065/2013
IV- Orientar o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde
indígena e de educação em saúde segundo as peculiaridades, o perfil
epidemiológico e a condição sanitária de cada Distrito Sanitário
Especial Indígena, em consonância com as políticas e os programas
do SUS e em observância às práticas de saúde e às medicinas
tradicionais indígenas.
V-

Planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de
atenção integral à saúde no âmbito do Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena.

VII- Promover a articulação e a integração com os setores governamentais
e não governamentais que possuam interface com a atenção à saúde
indígena;
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Eixo de Atenção à Saúde –
Subeixos 03 e 04;
 Os subeixos 1, 7 e 8 estão
vinculados a Estratégia 01 –
Resultado 1 e a Estratégia 03 –
Resultado 8;
 O subeixo 2 está vinculado a
Estratégia 01 – Resutado 5; e
 O subeixo 6 vincula-se a Estratégia
01 – Resultado 6.
Fonte: E-car / PPA 2012-2015/Planos de Ação dos DSEI - 2014
* Solicitada alteração da descrição da meta para: “Ampliar para 80% o esquema vacinal completo das crianças
menores de 07 anos até o ano de 2015, conforme o calendário de imunização específico, estabelecido pelo Ministério
da Saúde”
Tabela 26 - Vinculação Estratégica e Operacional do Eixo Saneamento Ambiental e Edificações
Vínculo Estratégico
Competências – Art. 46 do Decreto nº 8.065/2013
IIIPlanejar,
coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações
Metas do PPA 2012/2015
referentes
a
saneamento e edificações de saúde indígena.
4- Implantar
sistemas
de
abastecimento de água em aldeias
indígenas.
5- Implantar Casas de Apoio à Saúde
Indígena CASAI.
6- Reformar Casas de Apoio à Saúde
Indígena CASAI
Planejamento Estratégico da SESAI
Resultados - 2014
 A meta 4 vincula-se a Estratégia 04
– Resultados 1, 2, 8 e 10.
 As metas 5 e 6 vinculam-se a
Estratégia 02 – Resultados 1 e 10,
respectivamente.
Planos de Ação dos DSEI - 2014
 A meta 4, 5 e 6 vinculam-se ao
Eixo Saneamento Ambiental e
Edificações – Subeixos 01 e 02
Fonte: E-car / PPA 2012-2015 / Planos de Ação dos DSEI - 2014
Tabela 27 - Vinculação Estratégica e Operacional do Eixo Controle Social
Vínculo Estratégico
Competências – Art. 46 do Decreto nº 8.065/2013
IPlanejar,
coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar a implementação
Metas do PPA 2012/2015
da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, mediante
7- Realizar a V Conferência Nacional
gestão democrática e participativa.
de Saúde Indígena
Planejamento Estratégico da SESAI
VI-Promover ações para o fortalecimento do controle social no Subsistema
Resultados - 2014
de Atenção à Saúde Indígena.
Estratégia 06
 Não ocorreu vinculação da meta do
PPA com a estratégia 06, em
decorrência da sua conclusão no
exercício de 2013;
Planos de Ação dos DSEI - 2014
Eixo Controle Social
 Não ocorreu vinculação da meta do
PPA com as metas programadas
nos Planos de Ações de 2014, em
razão da sua conclusão no
exercício de 2013;
 O Eixo de Controle Social está
vinculado a Estratégia 06.
Fonte: E-car / PPA 2012-2015 / Planos de Ação dos DSEI - 2014
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Tabela 28 - Vinculação Estratégica e Operacional do Eixo Educação Permanente
Vínculo Estratégico
IVMetas do PPA 2012/2015
- Não há vinculação com o PPA
Planejamento Estratégico da SESAI
Resultados - 2014
Estratégia 05
Planos de Ação dos DSEI – 2014
O Eixo de Educação Permanente está
vinculado a Estratégia 05
Fonte: E-car / Planos de Ação dos DSEI - 2014

Competências – Art. 46 do Decreto nº 8.065/2013
Orientar o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde
indígena e de educação em saúde segundo as peculiaridades, o perfil
epidemiológico e a condição sanitária de cada Distrito Sanitário
Especial Indígena, em consonância com as políticas e os programas
do SUS e em observância às práticas de saúde e às medicinas
tradicionais indígenas.

Tabela 29- Vinculação Estratégica e Operacional do Eixo Gestão
Vínculo Estratégico
Metas do PPA 2012/2015
- Não há vinculação com o PPA
Planejamento Estratégico da SESAI
Resultados - 2014
Estratégia 1 – Resultado 3
Estratégia 02 – Resultados 5 e 6
Estratégia 08
Plano de Ações dos DSEI – 2014
- Não há meta vinculada às estratégias.
Fonte: E-car

V-

Competências – Art. 46 do Decreto nº 8.065/2013
Coordenar o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos
povos indígenas.

4.2. Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados
Esse subitem demonstra as informações referentes à participação da SESAI no Plano Plurianual
PPA 2012 – 2015 no exercício de 2014.
4.2.1. Objetivos Estratégicos da Atuação da Unidade e Resultados Alcançados
Como já mencionado no início deste item a SESAI participa do PPA 2012 – 2015 no Programa
Temático 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, sob a responsabilidade do
Ministério da Justiça. Seguindo as orientações da Portaria TCU nº 90/2014, não compete à SESAI
apresentar informações refentes ao programa témático, tendo em vista que a unidade não é
secretaria executiva de ministério e nem é secretaria com status de ministério. Nesse sentido o
quadro abaixo demonstra as informações do Objetivo 0962, de responsabilidade do Ministério da
Saúde, bem como as metas e ações orçamentárias de responsabilidade da SESAI.
Quadro A.4.2.1 – Objetivo Fixado pelo PPA
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
Implementar
o
Subsistema
de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado no cuidado
Descrição
integral, observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com controle social, garantindo o
respeito às especificidades culturais
0962
Ministério da Saúde
Código
Órgão
2065
Programa Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas
Código
METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS
Unidade a)Prevista b)Realizada c)Realizada d) % Realização
Sequencial
Descrição da Meta
medida
2015
em 2014
até 2014
(c/a)

1

Ampliar a cobertura vacinal da
população indígena conforme o
calendário
de
imunização
específico estabelecido pelo
Ministério da Saúde.

Percentual

80

78,7**

74,9***

93,63%
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Estabelecer até 2015 contratos de
ação pública com os estados e
municípios com serviços de
2
média e alta complexidade na
área de abrangência dos 34
DSEI.
Implantar a estratégia “Rede
Cegonha” nos Distritos Especiais
3
Indígenas
Implantar 24 Casas de Saúde
4
Indígena (CASAI) até 2015
Reformar 31 Casas de Saúde
5
Indígena (CASAI) até 2015.
Implantar, até 2015, 700
sistemas de abastecimento de
6
água em aldeias indígenas
Realizar a V Conferência
7
Nacional de Saúde Indígena
Fonte: DASI / DSESI / DSEI
**Dados de 31 DSEI, sujeitos à revisão.
***Dados de 34 DSEI, sujeitos à revisão

Percentual

100

0

5,88

5,88%

Unidade

34

16

16

47,05%

Unidade

24

1

3

12,50%

Unidade

31

12

25

80,64%

Unidade

700

40

317

43,14%

Unidade

1

0

1

100%

4.2.2. Ações da Lei Orçamentária Anual sob a Responsabilidade da Unidade e Resultados
Alcançados
Para financiar sua participação no PPA 2012 – 2015 a SESAI executou suas despesas por meio de
duas ações orçamentárias sob sua responsabilidade: Ação Orçamentária 20 YP – Promoção
Proteção e Recuperação da Saúde Indígena e Ação 7684 - apresenta duas iniciativas, conforme os
Quadros A.4.2.2.1 e A.4.2.2.2 deste relatório de gestão.
Quadros A.4.2.2.1 – Execução da Ação Orçamentária 20 YP – Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena
no Exercício de 2014
Identificação da Ação
20 YP
Tipo: Atividade
Código
Título

Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena

Iniciativas

0444 - Implementação de modelo de atenção integral centrado na linha do cuidado, com
foco na família indígena, integralidade e intersetorialidade das ações, participação
popular e articulação com as práticas e medicinas tradicionais (PO 0002)
0443 - Estruturação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena(SASISUS) (PO 0003)

Objetivo
Programa

Implementar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado
no cuidado integral, observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com
controle social, garantindo o respeito às especificidades culturais
Código: 0962
Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas
Código: 2065 Tipo: Temático

Unidade Orçamentária Fundo Nacional de Saúde
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2013
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados Não Processados
1.033.000.000
1.238.000.000 1.115.778.472 1.115.778.472 1.047.067.324
909.695
54.464.636
Execução Física
Montante
Unidade de
Descrição da meta
medida
Previsto
Reprogramado Realizado
População indígena beneficiada – PO 0002
Unidade
817.000
617.000
617.000
Unidade estruturada – PO 0003
Unidade
38
38
108

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Valor
Unidade de
Valor em 1/1/2014 Valor Liquidado
Descrição da Meta
Cancelado
medida
População indígena
34.069.130
29.841.116
3.884.970
Unidade
beneficiada
14.613.939
13.079.354
1.079.581
Unidade estruturada
Unidade
Fonte: SIOP/2014/SIAFI-2014/Caderno de Execução SPO/SE/MS-2014

Realizada
617.000
24

Quadros A.4.2.2.2 – Execução da Ação Orçamentária 7684 – Saneaemto Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção
e Controle de Agravos
Identificação da Ação
7684
Tipo: Atividade
Código
Título

Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos

Iniciativa

0445- Implementação de sistema de abastecimento de água, melhorias sanitárias e manejo
de resíduos sólidos nas aldeias, em quantidades e qualidades adequadas, considerando
critérios epidemiológicos e as especificidades culturais dos povos indígenas.

Objetivo

Implementar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado
no cuidado integral, observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com
controle social, garantindo o respeito às especificidades culturais
Código: 0962
Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas

Programa

Tipo: Temático

36901 – Fundo Nacional de Saúde

Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Código: 2065

(

) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa

Dotação
Inicial

Final

60.000.000

42.000.000

Restos a Pagar inscritos 2013

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não Processados

34.519.111

34.519.111

7.083.011

-

26.555.817

Execução Física
Descrição da meta
Aldeia beneficiada

Unidade de
medida
Unidade

Montante
Previsto

Reprogramado

Realizado

450

145

115

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor
Valor em 1/1/2014 Valor Liquidado
Cancelado

Execução Física – Metas
Unidade de
Descrição da Meta
medida

71.714.077
42.279.015
6.483.880
Aldeia beneficiada
Fonte: SIOP/2014/SIAFI-2014/Caderno de Execução SPO/SE/MS-2014

Unidade

Realizada
228

4.2.3. Fatores Intervenientes na Consecução dos Resultados Planejados
Analise Situacional das Metas do PPA 2012-2015
Meta 1: Foi solicitada alteração da descrição da meta para: “Ampliar para 80% o esquema vacinal
completo das crianças menores de 07 anos até o ano de 2015, conforme o calendário de imunização
específico, estabelecido pelo Ministério da Saúde”.
Meta 2: Ao analisar a realização desta meta, é importante ressaltar que o DSEI não estabelece
contratos de ação pública com os estados e municípios com serviços de média e alta complexidade.
O DSEI participa como convidado nas discussões dos Grupos Condutores para estabelecimento de
metas na implantação do COAP, não tendo poder de aprovação e de assinatura no documento.
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A alcance de 5,88% dessa meta decorreu em razão dos DSEI Ceará e Mato Grosso do Sul terem
participado do COAP nos seus respectivos estados. A pouca adesão da maioria dos estados para
implantação dos dispositivos do COAP fez com que os DSEI não participassem como esperado.
Um documento contendo as diretrizes para inserção dos DSEI no COAP foi elaborado pela DASI e
aguarda o consenso das secretarias do Ministério da Saúde para sua publicação. Esse instrumento
indica e amplia a possibilidade e necessidade dos DSEI participarem do processo de implementação
dos dispositivos do Decreto nº 7.508/2011.
A Coordenação Geral de Articulação da Atenção à Saúde Indígena do DASI está acompanhando as
discussões sobre a pactuação do COAP nas regiões de saúde com população indígena (estado de
Rondônia e Tocantins), na perspectiva de integração das redes de saúde e estimulando a
participação dos profissionais e gestores dos DSEI nos espaços colegiados, principalmente, quanto
aos aspectos relativos à regulamentação do SUS, via Decreto nº 7.508 de 2011. É importante
destacar a necessidade de revisão dessa meta.
Meta 3: A inserção da saúde indígena na Rede Cegonha (RC), política estabelecida pelo MS para
qualificar a atenção à mulher gestante e crianças até 2 anos, é estratégia fundamental para melhoria
das ações de saúde voltadas a esse segmento populacional. Atualmente, 16 DSEI estão
contemplados no Plano de Ação da Rede Cegonha (Altamira, Alto Rio Juruá, Alto Rio Purus, Alto
Rio Solimões, Amapá e Norte do Pará, Ceará, Interior Sul, Kaiapó do Pará, Leste de, Roraima,
Litoral Sul, Manaus, Maranhão, Médio Rio Solimões e Afluentes, Minas Gerais e Espírito Santo,
Parintins, Potiguara). Os planos de ação da RC são elaborados a partir da definição de uma matriz
diagnóstica de indicadores locais de acesso, mortalidade e morbidade materno-infantil a partir do
qual é realizado o desenho regional da rede de atenção para posterior elaboração de plano de ação
regional em questão, com a programação da atenção integral à saúde da mulher e criança até 2 anos.
Uma vez que os DSEI realizam a etapa concernente à atenção básica nas aldeias e que a garantia da
integralidade das ações de saúde se dá por meio de articulação com os demais níveis de
complexidade do SUS, é fundamental que a saúde indígena trabalhe em consonância com a RC.
Com esse intuito, a SESAI e a SAS através da Coordenação Geral de Saúde das Mulheres
(CGSM/SAS), tem realizado discussões permanentes para garantir o princípio de garantir as
singularidades da população indígena. A presença de representataes dos DSEI nas discussões dos
grupos condutores locais vêm sendo fomentada e instrumentalizada pela SESAI que , em 2014
elaborou um documento técnico para inserção dos DSEI na RC e definiu os Princípios e Diretrizes
Nacionais Para Atenção Integral ao Pré-Natal, Parto, Nascimento e Puerpério em Contextos
Indígenas, ambos os documentos aguardando validação dos DSEI para publicação. Espera-se que
em 2015, com a qualificação do debate, possamos inserir 100% dos DSEI na RC.
Metas 4 e 5: A meta programada de implantação de Casas de Saúde Indígena (CASAI) até 2015 foi
de 24 novas construções. Tendo em vista que até o ano de 2014 apenas 03 obras de CASAI foram
contratadas, a meta para 2015 foi reprogramada para 01 CASAI. Isso se justifica em função da
maior demanda de obras dos DSEI ser voltada para Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI),
apresentando a construção de 46 UBSI e a reforma de 53 UBSI, no mesmo período. A meta 5
apresentou um desempenho de 240% em relação ao programado para o exercício de 2014, tendo em
vista a programação de 05 reformas/ampliação de CASAI. Ao todo tem-se a realização de 25
CASAI, alcançando um desempenho de 80,64% de cumprimento da meta do PPA.
Meta 6: A meta programada para a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) em
aldeias indígenas até 2015 é de 700 novas construções. Até 2014, foram contratadas 317 SAA,
quantitativo abaixo do esperado em virtude da elevada demanda dos DSEI serem destinadas a obras
de reforma/ampliação dos SAA existentes, no total de 208 obras contratadas. A esse quantitativo
soma-se ainda as contratações de obras de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), no total de
179 obras contratadas. Sendo assim, considerando os resultados obtidos nos anos anteriores, para o
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exercício de 2015, a meta que deveria ser de 398 novas implantações de SAA para atendimento ao
PPA 2012-2015, foi reprogramada para 161 obras de SAA.
Salienta-se que as ações desenvolvidas no âmbito do saneamento nas áreas indígenas sob a
responsabilidade da SESAI referem-se à abastecimento de água, esgotamento sanitário, melhorias
sanitárias domiciliares e manejo de resíduos sólidos. Tais ações incluem a construção, reforma/
ampliação de Sistemas de Abastecimento e Monitoramento da Água ofertada para consumo
humano; a construção, reforma/ ampliação de sistemas de tratamento, em sua maioria por meio das
Melhorias Sanitárias Domiciliares, que visam dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de
condições sanitárias adequadas à prevenção e controle de doenças e agravos, complementadas com
a construção de fossas (sépticas, absorventes, etc.) e as cisternas. Já o manejo de resíduos sólidos o
enfoque é no controle de vetores transmissores de doenças. Assim, o Departamento de Saneamento
e Edificações de Saúde Indígena iniciou com os DSEI uma discussão para a definição de
metodologia para manejo dos resíduos sólidos com o envolvimento das comunidades, trabalhadores
e municípios, gerando assim um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Quanto às edificações
na saúde indígena, destacam-se a construção, reforma/ ampliação de Casas de Saúde Indígena,
construção, reforma/ ampliação de Polos Base e a construção, reforma/ ampliação de Unidades
Básicas de Saúde Indígena. Sendo assim, considerando a programação estabelecida em 2014,
destacam-se os seguintes resultados:


A construção de 40 sistemas de abastecimento de água, com um percentual de alcance da
ordem de 100,00% em relação à meta programada (40);



A reforma/ampliação de 31 sistemas de abastecimento de água existente, perfazendo um
percentual de 63,27% em relação a meta prevista (49);



18 obras para construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares e 05 reformadas/ampliadas
foram iniciadas, perfazendo um percentual de alcance de 41,07% em relação à meta
programada (56);



A construção de 01 CASAI atingindo um percentual de alcance de 100,00% de cumprimento
da meta programada (01)



A reforma/ ampliação de 12 CASAI, com um percentual de alcance da ordem de 240,00%
em relação à meta programada (05);



A construção de 02 Polos Base e a reforma/ ampliação de 01 Polo Base atingindo um
percentual de 75,00% de cumprimento da meta programada (04)



A construção de 18 UBSI e a reforma/ ampliação de 42 UBSI existentes, atingindo 223,08%
de alcance em relação à meta prevista (26),

As dificuldades encontradas no exercício de 2014 que impactaram o alcance das metas 4, 5 e 6
podem ser traduzidas na insuficiência de profissionais para apoiar os 34 DSEI, haja vista que alguns
DSEI ainda não possuem equipe satisfatória para elaboração de projetos e acompanhamento das
obras e demais atividades inerentes à área. Dessa situação decorre outro complicador, que é a atual
forma de contratação desses profissionais, realizada por meio de conveniadas ou contratos
assemelhados. Fato que, pela rotatividade e precariedade desses contratos, fragiliza os vínculos
institucionais e dificulta a constituição de uma equipe mais consistente e duradoura, conforme já
mencionado no item 4.1.2 deste relatório de gestão.
A meta 7 foi concluída no exercício de 2013 com a realização da V Conferência Nacional de Saúde
Indígena ocorrida período de 02 a 06 de dezembro de 2013 na cidade de Brasília – DF.
Analise Situacional das Ações Orçamentárias
A SESAI, no exercício de 2014, elaborou e apresentou sua proposta de lei orçamentária anual no
valor de R$ 1.498.247.581,00 (hum bilhão, quatrocentos e noventa e oito milhões, duzentos e
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quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais), que foi ajustada pelo órgão setorial do
Ministério da Saúde para R$ 1.093.000.000,00 (hum bilhão e noventa e três milhões de reais) para o
Programa 2065 – Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, sendo acatada e
encaminhada pela Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão ao Congresso Nacional, conforme Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2014.
A dotação inicial aprovada conforme disposto na Lei nº 12.952 de 20 de janeiro de 2014 – LOA
2014 foi de R$ 1.093.000.000,00 (hum bilhão e noventa e três milhões de reais), assim distribuídos:


Plano Orçamentário – 0002 – Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena - R$
993.000.000,00 (novecentos e noventa e três milhões de reais) referentes às despesas
correntes.



Plano Orçamentário 0003 – Estruturação de Unidades de Saúde e DSEI para Atendimento à
População Indígena - R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) referentes às despesas
de investimento do Programa 2065.



Ação 7684.0001 – Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de
Agravos - R$ 60.000.000,00(sessenta milhões) para as ações de Saneamento.

Ressalte-se que estão inclusas no orçamento 2015 da SESAI duas Emendas Parlamentares sob o
código 10.423.2065.20YP.0225 – Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena,
destinadas a Casa de Saúde Indígena de São Gabriel da Cachoeira-AM, totalizando R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais). Estas emendas não chegaram a ser executadas, por falta de apresentação de
projetos pelo DSEI Alto Rio Negro/AM, a quem a CASAI está jurisdicionada.
As suplementações ocorridas no exercício de 2014 totalizam R$ 205.000.000,00 (duzentos e cinco
milhões de reais) conforme Decretos s/nº de 23 de maio de 2014, de 07 de novembro de 2014, de
05 e 15 de dezembro de 2014, na ação 20YP – Promoção, Vigilância, Proteção e Recuperação da
Saúde Indígena, sendo R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) remanejados da ação 7684 –
Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos. A suplementação
orçamentária no valor de R$ 187.000.000,00 é oriunda de outras ações do Ministério da Saúde. A
dotação atualizada passou para o montante de R$ 1.280.000.000,00 (hum bilhão, duzentos e oitenta
milhões de reais), da qual R$ 1.198.000.000,00 (hum bilhão, cento e noventa e oito milhões de
reais) destinaram-se às despesas correntes e R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para
investimento. Acrescente-se, ainda, o valor de R$ 42.000.000,00(quarenta e dois milhões de reais)
destinadas as despesas de saneamento pela ação 7684 – Saneamento Básico em Aldeias Indígenas.
A Tabela 30 demonstra as suplementações ocorridas no exercício de 2014.
Tabela 30 - Suplementações ocorridas no Exercício de 2014- Programa 2065
Ação

PLOA

LOA

Suplementação

Dotação Atualizada

Custeio
993.000.000,00
993.000.000,00
205.000.000,00
1.198.000.000,00
Investimento
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
Saneamento
60.000.000,00
60.000.000,00
-18.000.000,00
42.000.000,00
Total
1.093.000.000,00
1.093.000.000,00
187.000.000,00
1.280.000.000,00
Fonte: Siafi/Boletim de Execução Orçamentária 2014 – Programas e Ações – Dezembro Fechado

Da dotação atualizada de R$ 1.280.000.000,00, as despesas correntes utilizaram R$
1.115.778.471,00, para as quais destacam-se:


R$ 545.166.456,00 (quinhentos e quarenta e cinco milhões, cento e sessenta e seis mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais) referentes ao pagamento de subvenções sociais
(convênios);



R$ 119.403.096,00 (cento e dezenove milhões, quatrocentos e três mil e noventa e seis reais)
para pagamento de Passagens e despesas com locomoção e locação de veículos;
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R$ 23.503.243,00 (vinte e três milhões, quinhentos e três mil, duzentos e quarenta e três
reais) referem-se ao pagamento de despesas constantes do Sistema de Concessão de
Passagens e Diárias-SCDP;



R$ 38.410.666,00 (trinta e oito milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e sessenta e seis
reais) para pagamento de despesas com combustível;



R$ 131.138.506,00 (cento e trinta e um milhões, cento e trinta e oito mil, quinhentos e seis
reais) para pagamento de locação de mão-de-obra(apoio administrativo + serviço de
vigilância + serviço de limpeza e conservação);



R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para pagamento de contribuições (OPAS);



R$ 14.157.583,00(quatorze milhões, cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e três
reais) para aquisição de medicamentos;



R$ 2.331.612,00 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil, seiscentos e doze reais) para
aquisição de material médico hospitalar.

A Estruturação de Unidades de Saúde recebeu R$ 40.000.000,00, aplicados em aquisição de
veículos, equipamentos médico-hospitalares e odontológicos e de saneamento, equipamentos de
informática e georreferenciamento; construção, reforma e ampliação de Pólos e Postos de Saúde,
Casa de Saúde Indígena (CASAI) e Sede dos DSEI, entre outras aquisições para a infra-estrutura
dos serviços prestados pela SESAI, nas áreas meio e fim.
Dos R$ 40.000.000,00 desta dotação, R$ 20.000.000,00 foram para o Departamento de Saneamento
e Edificações de Saúde Indígena, para construção, ampliação e reforma de unidades de saúde. O
restante, foram assim distribuídos: R$ 2.500.000,00 para o Departamento de Edificações e
Saneamento-DSESI; R$ 2.500.000,00 para o Departamento de Atenção à Saúde-DASI e R$
15.000.000,00 para o Departamento de Gestão da Saúde Indígena-DGESI destinados a estruturar as
unidades de saúde (equipamentos/mobiliário em geral/motores de popa/ barcos/equipamentos de
informática, veículos, etc).
O Saneamento, por sua vez, recebeu o valor de R$ 42.000.000,00, pela redução do valor da ação
7684 – Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos, em
decorrência do remanejamento anteriormente mencionado, transferido para as ações de custeio a
fim de suplementar os valores dos contratos vigentes nos DSEI e reforçar os Convênios. Foram
realizadas construções e reformas de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) e Sistemas de
Abastecimento de Água (SAA), visando a promoção do saneamento básico da população indígena.
A execução da ação 20 YP atingiu 90,08% de execução, sendo 89% referente a custeio e 99,9%
referente a despesas de investimentos, ambas considerando as despesas inscritas em restos a pagar.
Essas despesas não chegaram a atingir o percentual de 100% devido a falta de “limite para
empenho”.
A execução da ação 7684 – Saneamento Básico em Aldeias atingiu 82,19% e também não alcançou
100% devido a falta de “limite para empenho”. No total, a execução orçamentária e financeira
refletida do programa 2065 – Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, em valores
empenhados e pagos alcançou 89,8%. A aplicação dos créditos concedidos visou à promoção da
Atenção Integral dos Povos Indígenas, tendo como referência as metas do Programa do PPA 20122015. A Tabela 31 e os Gráficos 2 e 3 ilustram os dados apresentados das ações orçamentárias sob a
responsablidade da SESAI no exercício de 2014.
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Tabela 31 - Execução Orçamentária do Exercício de 2014
Empenhado

Liquidado

Pago

1.075.807.997,00

1.075.807.997,00

1.032.366.165,00

Equipamentos

39.970.475,00

39.970.475,00

14.701.158,00

Obras (saneamento)

34.519.111,00

34.519.111,00

7.083.011,00

Custeio

Total
1.150.297.583,00
1.150.297.583,00
1.054.150.334,00
Fonte: Siafi/Boletim de Execução Orçamentária 2014 – Programas e Ações – Dezembro Fechado
Gráfico 2 - % de Execução das Ações Orçamentárias da SESAI
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Gráfico 3 - % de Utilização da Dotação Orçamentária sob a responsablidade da SESAI
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4.3. Medidas de Eficiência com base na Gestão de Custos de Produtos e Serviços
A SESAI não utiliza nenhum método, modelo ou ferramenta para apuração de custos dos seus
produtos/serviços ou das suas unidades administrativas. Não há unidade em sua estrutura regimental
com a responsablidade por tal atividade e nem profissionais com expertise em modelagem de
apuração de custo. Desta forma não foi empreendida nenhuma atividade ou experiência em relação
à apuração de custo no âmbito desta unidade jurisdicionada. A setorial de custos no âmbito do
Ministério da Saúde é a Secretaria Executiva conforme a Portaria GM/MS nº 405, de 8 de março de
2012. Como atividade recente na administração pública e no âmbito do Ministério da Saúde não foi
estabelecida qualquer diretriz acerca de apuração de custos a esta Secretaria no exercício de 2014.
No entanto, o DSESI utilizou alguns parâmetros para determinação dos custos das obras realizadas
numa tentativa incipiente de demonstrar se houve economia ou deseconomia em 2014, conforme
demostra a Tabela 32 deste relatório de gestão.
Vale salientar que o DSESI não possui informações suficientes para definição dos custos reais das
obras de edificações em suas diferentes tipologias. O uso do cálculo simples para se chegar ao valor
médio unitário, em que se considera o valor total gasto em determinada tipologia pelo número total
de obras contratadas, não revela a real situação do custo médio de uma obra. As atividades
realizadas em estabelecimentos de saúde indígena variam de aldeia para aldeia conforme a
necessidade/demanda local, alterando a quantidade de ambientes e, portanto, as áreas dos mesmos,
além dos valores de região para região.
O valor médio do metro quadrado (R$/m²) pode ser um indicativo do valor real desses custos, no
entanto, no caso dos estabelecimentos de saúde indígena, há um outro custo significativo agregado
ao custo do material e da mão de obra, que são os gastos com transporte, mobilização/
desmobilização e administração. Esses itens estão intimamente ligados ao local de implantação e
em muitos casos representam mais que 50% do valor contratado somando a variação dos custos
unitários de produtos e serviços de acordo com a região e o estado.
Para o ano de 2015 haverá mais subsídios para o cálculo do custo médio, tendo em vista que, a
partir do ano de 2014, o DSESI elaborou projetos de edificações (UBSI e Polo Base)
disponibilizando-os aos DSEI para serem utilizados como referência. Ressalte-se que, mesmo
fazendo uso dessa metodologia, a variação de custo de região para região, exerce grande influência
nos custos.
Verifica-se relativos aumentos nos valores das obras, o que ocorre devido a atualização de valores
no decorrer dos anos, lembrando que obras públicas utilizam-se como base os valores da tabela do
Sistema Nacional de pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil (SINAPI) fornecido pela
Caixa Econômica Federal.
Como supracitado, a execução de obras em áreas indígenas possui um elevado custo com
transporte, mobilização/desmobilização e administração que alteram diretamente o valor final de
contratação, com relevante variação de região para região, em função da acessibilidade ao local da
obra.
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Tabela 32 – Demonstrativo dos Custos relacionados a Obras de Saneamento e Edificações nos Exercícios de 2012, 2013 e 2014
Variação % Custo
Custo Unitário
Custo Total de
Economia Total em 2014 Economia Total em 2014
Unitário
Produtos/Serviços
2014
com base em 2013
com base em 2012
2014
2013
2012
2014/2013 2014/2012
Construção de Sistema de
Abastecimento de Água

6.892.557,10

172.313,93

100.111,50

98.818,33

172%

174%

72.202,43

73.495,60

Ampliação/ Reforma de Sistema de
Abastecimento de Água

5.556.739,03

179.249,65

131.833,65

112.396,21

136%

159%

47.416,00

66.853,44

Melhoria Sanitária Domiciliar

1.658.338,04

72.101,65

41.408,42

92.725,60

174%

78%

30.693,23

(-20.623,95)

Construção de Casa de Apoio a
Saúde Indígena

3.282.626,36

188%

148%

1.534.676,26

1.057.438,36

Ampliação/ Reforma de Casa de
Apoio a Saúde Indígena

7.153.014,92

596.084,58

592.316,92

818%

101%

523.229,24

3.767,66

Construção de Polo Base

1.123.133,29

561.566,65 917.225,62

0

61%

0

(-355.658,98)

561.566,65

Ampliação/ Reforma de Polo Base

1.072.742,62

153.248,95

214.169,20

222%

72%

84.211,71

(-60.920,25)

Construção de Unidade Básica de
Saúde

4.253.340,40

303.810,03 412.915,32 496.629,65

74%

61%

(-109.105,29)

(-192.819,62)

10.242.183,03

232.776,89 146.004,48

159%

0

86.772,40

232.776,89

Ampliação/ Reforma de Unidade
Básica de Saúde
Fonte: DSESI

3.282.626,36 1.747.950,10 2.225.188,00
72.855,34

69.037,24

0
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4.4. Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho
Este subitem tem por objeto a identificação dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar
e avaliar o desempenho da SESAI, incluindo análise comparativa dos índices previstos e
observados relativamente ao exercício de 2014.
Em cumprimento às recomendações da CGU em auditorias realizadas no exercício de 2013
(Relatório de Auditoria n° 201306056/CGU), foi publicado a Portaria nº 26, de 3 de Julho de 2014
visando reinstituir Grupos de Trabalho, no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena, com o
objetivo de continuar executando o Plano de Providências Permanente junto à Controladoria Geral
da União (CGU), instituído em 2013. Formado por cinco grupos, o grupo 3 conduziu as atividades
previstas na elaboração de indicadores gerenciais que possam aferir o desempenho da gestão.
Inicialmente os indicadores foram criados para atender a recomendação da CGU. No entanto,
visando o fortalecimento do planejamento estratégico no âmbito da SESAI, foi contrada empresa de
consultoria que além de redesenhar os planos distritais, conforme mencionado no item 4.1.1 deste
relatório de gestão, deverá subsidiar a elaboração de indicadores estratégicos do órgão central afim
de medir o desempenho gerencial das suas ações. Até que tais produtos possam ser concluídos no
exercício de 2015, como medida saneadora em atenção à recomendação CGU, o grupo criado no
âmbito da SESAI elabou um conjunto de indicadores divididos em específicos da saúde indígena e
de gestão, para o exercício de 2014.
4.4.1. Indicadores Específicos
Foram elaborados e apurados para o exercício de 2014 os indicadores de Atenção à Saúde,
Saneamento Ambiental e Edificações, Controle Social e Educação Permanente, considerados
especfícos da saúde indígena e tendo como fonte primária dos seus dados os planos de ação de
2014. O Quadro A.4.4.1.1 do Anexo III deste relatório de gestão demonstra o conjunto de
indicadores específicos da saúde indígena.
Análise Geral dos Resultados Observados
Indicadores de Atenção à Saúde indígena
Referente aos indicadores de desempenho de atenção à saúde observa-se que de modo geral houve
uma melhora no desempenho dos indicadores. Em especial o indicador de cobertura de
atendimentos médicos apresentou um acréscimo aproximado de 54% em comparação aos dados
apresentados em 2013. Esse fato se deve, especialmente, à consolidação do Programa Mais Médicos
(PMM). O PMM permitiu a aderência de profissionais médicos na saúde indígena e melhoria da
cobertura de acesso em áreas remotas.
Quanto às ações direcionadas a saúde das mulheres, os indicadores apresentaram incremento
considerável para todas as ações elencadas como prioritárias. A cobertura de atendimento pré-natal
apresentou crescimento de 58% em comparação aos dados anteriores, atingindo um patamar médio
de 6,3 consultas/gestante. O indicador razão de citopatológico de útero apresentou aumento de 20%
em 2014, o aumento nesse indicador é parcialmente explicado pela melhoria do acesso dos distritos
às atas de aquisição de materiais médico-hospitalares e sensibilização das equipes de área quanto à
importância da coleta sistemática de exames preventivos.
Os indicadores de acesso a consultas médicas e de enfermagem para crianças até sete anos
demonstraram incremento médio de 40% em 2014, em especial para a faixa etária de menores de
um ano. Esse dado reflete diretamente o acréscimo do número de médicos em área.
Adicionalmente, ações de formação permanente de profissionais na estratégia de Atenção Integrada
às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) tem visado garantir a qualidade de atendimento por
parte das equipes, de modo a diagnosticar precocemente situações de risco em saúde para esse
segmento.
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Outra ação que apresentou crescimento considerável em 2014 refere-se à vigilância dos óbitos, em
média 35% para todas as faixas etárias/situações preconizadas. A melhoria dos indicadores de
investigação se deve a um pacote de ações adotadas desde 2013 e fortalecidas em 2014 para
qualificação da notificação e investigação de óbitos. Dentre as ações importantes para a melhoria do
indicador estão a presença de médicos nas equipes multiprofissionais de saúde indígena (EMSI),
que permite a notificação e emissão de declarações de óbito de forma oportuna e a criação dos
grupos técnicos distritais de vigilância do óbito com o intuito de qualificar a assistência.
Relativo às ações de imunização, observa-se um incremento no percentual de crianças menores de
um ano com esquema vacinal completo de aproximadamente 10% entre 2013 e 2014, contudo, o
indicador ainda não alcança a meta estabelecida de 77,5%. Dos 26 DSEI que encaminharam dados
referentes a esse indicador, 12 alcançaram a meta de pelo menos 77,5% das crianças menores de um
ano com esquema vacinal completo, sendo 1 da região centro-oeste (14%); 5 da região nordeste
(83%); 3 do região sul-sudeste (100%) e 3 da região norte (16%). Espera-se no ano de 2015
promover uma intensificação às ações de imunização para essa faixa etária visando a melhoria do
indicador, em especial para as regiões norte e centro-oeste.
No tocante da saúde bucal, as ações apresentaram melhoria expressiva no âmbito de resolubilidade
da assistência na atenção básica, conforme demonstrado pelo indicador de percentual de pessoas
atendidas que concluíram o tratamento odontológico básico. Esse indicador apresentou um
incremento de 136% em 2014 e acompanha o aumento da cobertura de primeira consulta
odontológica programada que foi de 39%. Contudo, o indicador de ações preventivas manteve-se
em 2014, demonstrando que ações direcionadas a esse componente devem ser fomentadas pelos
distritos em 2015.
Indicadores de Saneamento Ambiental e Edificações
Em relação ao índice de população atendida com abastecimento de água, houve um aumento do
resultado observado, pois o número de obras concluídas em 2014 superou o número de obras
concluídas em 2013, com impacto direto no aumento da população beneficiada.
Houve uma redução no número de projetos de SAA aprovados da ordem de 50%, de 2013 para
2014, pois os projetos enviados pelo DSEI para análise estavam incompletos ou apresentavam erros
na sua concepção, sendo portanto, devolvidos ao DSEI para ajustes. Desse modo, houve uma
redução expressiva no índice de elaboração de projetos e projetos aprovados.
A diminuição desse índice se deve à redução tanto do número de projetos aprovados quanto do
número de projetos contratados. Entretanto, constatou-se que a fase de licitação e contratação, cuja
responsabilidade não é do DSESI, não suprimiu a quantidade de projetos aprovados, ainda que esta
tenha sido menor do que a de 2013.
Apesar da queda do índice de projetos de estabelecimento de saúde contratados, deve-se ressaltar
que houve um aumento tanto do número de projetos aprovados quanto do número de projetos
elaborados em relação ao exercício de 2013.
Seguindo o mesmo raciocínio do item anterior, a contratação de projetos de edificação foi
consideravelmente inferior à quantidade de projetos aprovados. O DSESI não possui alcance de
intervenção na fase de licitação.
A Elaboração de um Plano de Trabalho para o monitoramento da qualidade da água para cada um
dos 34 DSEI foi concluída em 2014.
Alguns DSEI iniciaram as ações previstas no Plano de Trabalho, porém o percentual de aldeias com
monitoramento da qualidade da água teve uma pequena queda em relação ao ano de 2013, pois
2014 foi o ano de planejemanto e estruturação para que o monitoramente efetivamente ocorra.
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No ano de 2014 foi proposto capacitar 76% da força de trabalho que corresponde a 11.417
profissionais/trabalhadores. Porém, após a consolidação dos dados, o alcance foi de 62% que
representa 7.158 profissionais/trabalhadores capacitados.
Indicadores de Educação Permanente e Controle Social
Com relação ao indicador de educação permanente, para o alcance do resultado programado, foi
necessário trabalhar estratégias que contemplasse os diferentes vínculos de trabalho. A Meta está
ligada ao PAC (Plano Anual de Capacitação) e conta como principal parceiro a CGESP/MS. Como
nesta parceria o recurso é destinado exclusivamente para servidores, CTU e cargos comissionados,
a meta estabelecida para 2014 foi de capacitar 331 (12%) dos servidores, porém o alcance foi de
54%, que corresponde a 180 (7%) servidores capacitados em temas voltados para a área de gestão,
tais como conforme descrito no Quadro A.4.1.2.1 do Anexo VII deste relatório de gestão.
Identificou-se como dificuldades, as limitações orçamentárias; o acesso dos participantes que se
encontram em áreas remotas e o cancelamento de agendas a serem executadas com parceiros. A
meta estabelecida para 2014 foi capacitar 11.086 (89%) dos trabalhadores que compões as EMSI
(Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena) que atuam nos 34 DSEI (Distritos Sanitários
Especiais Indígenas), porém o alcance foi de 6.978 (62%) dos trabalhadores. Das dificuldades
encontradas, pode-se destacar: logística dos participantes que se encontram em áreas remotas; baixa
execução financeira e aplicação do recurso dentro da realidade dos distritos.
O resultado observado do indicador do controle social demonstra um alcance de 96,73% do
programado para o exercício de 2014. Dentre os fatores que contribuíram para o desempenho
alcançado, destaca-se a redução do número de Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI),
passando de 603 para 397 CLSI, sem alteração na quantidade de conselheiros locais.
4.4.2. Indicadores de Gestão
Para complementar o conjunto de indicadores elaborados pelo Grupo de Trabalho previsto na
Portaria SESAI nº 26, de 3 de Julho de 2014, formularam-se indicadores relacionados à gestão
conforme o Quadro A.4.4.2.1 do Anexo III deste relatório de gestão.
Análise Geral dos Resultados Observados
Com relação aos indicadores de gestão observa-se que 61,11% (11) do conjunto de indicadores
selecionados para o exercício de 2014 apresentam alcance superior a 80% de desempenho em
relação ao programado. Estão relacionados aos sistemas utilizados pela SESAI, tais como o SIAFI,
SICONV, SIOP, E-car, SIASI, GEOSI, HORUS e SIASG.
No exercício de 2014, o DGESI passou por um processo de readequação substituindo todo o quadro
de chefia. As coordenações e divisões tiveram alterações tanto em número de servidores, como em
fluxo de trabalho. Projetos em andamento foram temporariamente pausados pela necessidade de
uma nova avaliação da coordenação no intuito de alcançar maior aproveitamento dos mesmos. Por
esse motivo, observou-se que os índices programados para o planejamento do exercício de 2014 não
foram totalmente atingidos. Porém, foram mantidos os esforços para que não caíssem os
percentuais, assim como superar alguns números quanto ao exercício de 2013. Logo, para esse
relatório o Departamento de Gestão da Saúde Indígena, mantem os mesmos indicadores do
exercício de 2013, visando para 2015, através de um novo planejamento e continuidade no fluxo
administrativo, superar os índices de 2014, dando assim, uma melhor assistência aos povos
indígenas.
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ITEM 6 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134/2013
5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Este item apresenta as informações sobres tópicos da execução orçamentária e financeira da SESAI,
solicitados na parte A do Anexo II da DN TCU da DN TCU nº 134/2013. No que se refere ao
subitem 6.2 do referido normativo, não há conteúdo a ser delarado pela unidade tendo em vista que
não houve execução de despesas com ações de publicidade e propaganda no exercício de 2014. Os
subitens 6.3, 6.7 e 6.8 do referido normativo não se aplicam à SESAI, uma vez que a unidade não
tem passivos reconhecidos em 2014, contabilizados ou não, sem respectivo crédito autorizado no
orçamento, e também não utiliza a renúncia de receitas e nem faz gestão de Precatórios.
5.1. Demonstração da Execução das Despesas
As unidades gestoras da SESAI executam suas despesas por movimentação, tendo em vista que se
caracterizam como unidades gestoras da unidade orçamentária Fundo Nacional de Saúde, o qual
recebe os créditos diretamente da Lei Orçamentária Anual – LOA referente ao Programa Temático
2065 – Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas. Nesse sentido sua execução será
demostrada pelos quadros referentes à movimentação de créditos interna e externa; e os quadros
referentes às despesas totais por modalidade de contratação e por grupo e elemento de despesa,
ambos, por créditos de movimentação conforme orienta a Portaria TCU nº 90/2014. O Quadro
A.5.1.a do Anexo IV deste relatório de gestão demonstra a movimentação orçamentária interna por
grupo de despesa no exercício de 2014. O Quadro A.5.1.b demonstra a movimentação orçamentária
externa por grupo de despesa.
Quadro A.5.1.b – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa
UG
Despesas Correntes
Origem da
Classificação da
1 – Pessoal e
2 – Juros e
3 – Outras
Movimentação Concedente Recebedora
Ação
Encargos
Encargos da
Despesas
Sociais
Dívida
Correntes
257001
160086
10.423.2065.20YP
1.461.807,10
Concedidos
257001
711000
10.423.2065.20YP
92.598,44
Recebidos
UG
Despesas de Capital
Origem da
Classificação da
6–
4–
5 – Inversões
Movimentação Concedente Recebedora
ação
Amortização
Investimentos Financeiras
da Dívida
Concedidos
530013
257001
18.544.2057.12EP
1.874.684,72
Recebidos
530013
257001
18.544.2051.5900
3.008.113,31
Fonte: SIAFI / CGPO

O Quadro A.5.1.c demonstra a movimentação orçamentária das despesas por modalidade de
contratação.
Quadro A.5.1.c – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação
Despesa Liquidada

Despesa paga

Modalidade de Contratação
1.Modalidade
de
(a+b+c+d+e+f+g)
a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão
e) Concurso
f) Consulta
g)

Regime

2014

2013

2014

2013

396.532.159,81
63.314,09
4.660.966,25
6.478.081,57
385.329.797,90
-

325.786.350,57
385.883,32
812.462,86
3.080.281,13
321.507.723,26
-

396.089.895,27
63.314,09
4.631.751,90
6.478.081,57
384.916.747,71
-

323.590.839,19
385.883,32
812.462,86
3.038.529,42
319.353.963,59
-

Licitação

Diferenciado

de
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Contratações Públicas
2. Contratações Diretas (h+i)
h) Dispensa
i) Inexigibilidade
3. Regime de Execução Especial
j) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k) Pagamento em Folha
l) Diárias
5. Outros
6. Total (1+2+3+4+5)
Fonte: SIAFI / CGPO

77.357.550,09
71.434.064,25
5.923.485,84
298.589,87
298.589,87
10.193.242,56
10.193.242,56
579.666.926,76
1.064.048.469,09

51.771.746,79
46.521.617,03
5.250.129,76
1.224.298,07
1.224.298,07
11.914.477,48
11.914.477,48
536.422.300,03
927.119.172,94

76.936.337,75
71.083.544,18
5.852.793,57
298.589,87
298.589,87
10.192.396,76
10.192.396,76
579.665.987,38
1.063.183.207,03

51.522.967,05
46.436.254,98
5.086.712,07
1.224.298,07
1.224.298,07
11.914.068,89
11.914.068,89
536.394.125,12
924.646.298,32

O Quadro A.5.1.d do Anexo IV deste relatório de gestão demonstra a movimentação orçamentária
das despesas por grupo e elemento de despesa.
5.1.1. Análise Crítica da Realização da Despesa
Apreciando os valores referentes às contratações realizadas nas modalidades Tomada de Preços e
Concorrência, verifica-se um aumento das despesas liquidadas no exercício de 2014 quando
comparadas às do exercício de 2013. Nota-se que as contratações realizadas por essas modalidades,
visam à contratação de serviços de engenharia e obras, cabendo ressaltar com mais especificidade,
que no âmbito da SESAI referem-se aos serviços de abastecimento de água, melhorias sanitárias
domiciliares, ampliações ou reformas das CASAI, Polos Base, Postos de Saúde e/ou da própria sede
do DSEI. Nessa conjuntura, com informações repassadas pelo Departamento de Saneamento da
SESAI, verifica-se que vários processos licitatórios foram principiados no exercício de 2013, em
alguns casos, tendo seu empenho realizado no mesmo exercício, entretanto, estas somente foram
concretizadas, para fins de execução e liquidação dos pagamentos, no exercício de 2014.
Já quanto aos valores referentes às contratações realizadas pela modalidade Pregão, note-se que o
percentual de aumento, deve-se ao cumprimento de cláusulas de reajustes e/ou repactuações dos
contratos, devidas ao Contratado, sendo estas concretizadas devido às homologações de novas
Convenções Coletivas de Trabalho, utilizando-se ainda de índices, tais como, INPC, IPCA e IGPM, os quais visam restabelecer e manter a equação financeira do pacto administrativo, o que
resultou no aumento de aproximadamente 17% (dezessete por cento) das despesas liquidadas.
Considerando ainda os valores referentes às contratações pela modalidade Dispensa, nota-se que o
aumento das despesas deve-se basicamente pela contratação, com fulcro no inc. IV, art. 24 da Lei
8.666/93, dos serviços de gestão de frota e fornecimento de combustíveis, para veículos,
embarcações, motores estacionários, equipamentos e utilitários automotores, oficiais e locados, que
estiverem prestando serviços na Secretaria Especial de Saúde Indígena e nos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas. Ressalta-se que, essa contratação foi realizada a fim de evitar a
descontinuidade dos serviços de transporte (locomoção das equipes médicas em ações de saúde, que
são desenvolvidas em regiões dispersas e de difícil acesso, translado de pacientes entres os Polos –
Base, CASAI e os hospitais nos diversos municípios do país, e abastecimento de barcos, veículos e
geradores de energia principalmente nos Polos Base da região norte, bem como, para o exercício do
trabalho de acompanhamento de convênios e obras sanitárias desenvolvidas e respectivas ações
Administrativas e Operacionais) no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena, considerados
essenciais para o desenvolvimento das suas atividades.
Quanto aos elementos de despesas mais utilizados pela SESAI destacam-se às Transferências a
Instituições Privadas sem Fins Lucrativos (Convênios), seguidas de Passagens e Despesas com
Locomoção; Locação de Mão de Obra; Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e Material de
Consumo. A Tabela 33 deste relatório de gestão demonstra a variação ocorrida no exercício de
2014, em relação a 2013.
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Tabela 33 – Variações Ocorridas no Exercício de 2014, em relação a 2013, dos Principais Elementos de Despesa
Elementos de Despesa
Correntes
Denominação
Exercício - 2014
Exercício - 2013
Diferença
Variação (%)
Transferências a Instituições
Privadas sem Fins Lucrativos
(Convênios)
545.166.456,00
499.198.514,00
45.967.942,00
9,21%
Passagens e Despesas com
Locomoção
142.906.339,00
79.878.562,00
63.027.777,00
78,90%
Locação de Mão de Obra
131.138.506,00
126.101.476,00
5.037.030,00
3,99%
Serviços de Terceiros - PJ
113.646.700,00
124.582.586,00
(- 10.935.886,00)
-8,78%
Material de Consumo
75.768.457,00
81.345.606,00
(- 5.577.149,00)
-6,86%
Demais Elementos do Grupo de
Custeio
65.442.664,00
42.648.677,00
22.793.987,00
53,45%
Investimentos
Denominação
Exercício - 2014
Exercício - 2013
Diferença
Variação (%)
Obras e Instalações
41.177.470,00
39.049.245,52
2.128.224,48
5,45%
Equipamento e Material
Permanente
32.705.169,00
28.548.570,64
4.156.598,36
14,56%
Outros Serviços de Terceiros –
PJ
495.900,00
109.000,00
386.900,00
354,95%
Demais elementos do Grupo
111.045,00
0,00
111.045,00
100%
Investimento
Fonte: SIAFI / CGPO

Tendo em vista a substituição dos convênios celebrados em 2011, vigentes até 31/12/2013, a SESAI
publicou Edital de chamamento público, no final de 2013, resultando na celebração de 34 novos
convênios para o ano de 2014, no valor total de R$ 652.505.272,08, com aumento em relação aos
de 2011 de 18,91%. Na celebração dos novos convênios, algumas despesas não previstas nos
convênios antigos, foram inseridas, com 5,23% de acréscimo na contratações de 661 novos
profissionais e 13,68% de ajuda de custo, insalubridade e dissídio coletivo. Do total previsto para
2013, no valor de R$ 548.735.744,15, foram executados R$ 499.198.514,41 e de 2014 no valor de
R$ 652.505.272,08 foram executados R$ 545.166.457,03, este fato ocorreu por não haver limite
orçamentário para empenho no mês de dezembro de 2013 e 2014.
No elemento Passagens e Despesas com Locomoção são apropriadas as despesas relacionadas à
aquisição de passagens (aéreas, terrestres e fluviais), locação de veículos e fretamento aéreo. As
contratações são feitas por meio de contratos celebrados, em sua maioria, pelos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas cujo objeto é promover o deslocamento dos servidores, equipes
Multidisciplinares de Saúde, bem como o deslocamento dos indígenas e seus acompanhantes para
atendimento nas Redes Hospitalares de Média e Alta complexidade nos Estados e Municípios. As
três modalidades: passagem, locação de Veículos e Fretamento Aéreo são utilizadas para colocar as
Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena nas aldeias para realizar o atendimento básico a
população indígena, transportar pacientes e acompanhantes para serem atendidos na rede do
Sistema Único de Saúde (SUS) na média e alta complexidade, e garantir também a supervisão em
área dos profissionais da área do saneamento e estruturação dentre outras. Estas demandas
aumentaram no ano de 2014 tendo em vista a chegada de 311 médicos do programa “Mais Médicos
para o Brasil”, bem como o aumento do número de projetos aprovados destinados à área de
edificações e saneamento.
Em relação às despesas com Locação de Veículos é importante ressaltar que o objeto é a Locação
de Veículos com contratação de mão de obra de motorista, tendo em vista que esta categoria
encontra-se em extinção no Serviço Público Federal, fato este que onera os contratos e implica em
reajuste orçamentário por conta das Convenções Coletivas de Trabalho que são realizadas
anualmente e que variam em média 20%.
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Para as despesas com Fretamento Aéreo, os contratos celebrados tem a finalidade de transportar as
equipes multidisciplinares, pacientes indígenas e seus acompanhantes, os equipamentos e todo o
material necessário para provimento do atendimento básico de saúde a população indígena.
Também está previsto o reequilíbrio econômico-financeiro visando a recomposição dos valores
contratados tais como: combustível, mão de obra de piloto e etc.
É importante ressaltar ainda que o aumento dessas despesas no ano de 2014 em relação a 2013
deve-se ao fato de que a maioria dos contratos de Locação de Veículos e Fretamento Aéreo
iniciarem a sua vigência a partir do segundo semestre de 2013 e também sofrerem repactuações
visando o reequilíbrio econômico financeiro bem como a correção dos salários por conta das
Convenções Coletivas de Trabalho.
No elemento de despesa Locação de Mão de Obra são apropriadas as despesas destinadas ao apoio
administrativo, secretariado, recepcionista, limpeza, vigilância, artífice, copeiragem e demais
contratações necessárias para as ações administrativas dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
A elaboração dos Contratos é regulamentado por meio de clausula contratual a previsão de
readequação orçamentária por conta de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que se configura
um ato jurídico pactuado entre sindicatos de empregadores e de empregados para o estabelecimento
de regras nas relações de trabalho em todo o âmbito das respectivas categorias (econômica e
profissional) e que pode variar até 25% do valor inicial contratado. Portanto justifica-se a variação
nessa natureza de despesa de 3,99% de 2014 em relação a 2013, em virtude das Convenções
Coletivas de Trabalho.
No elemento de despesa Serviços de Terceiros – PJ, do grupo Despesas Correntes, são apropriadas
as despesas orçamentárias com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais
como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de
comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive
despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação);
locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens
imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e
higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários;
despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche
(exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros
congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não
tributárias. No ano de 2014 houve uma redução de 8,78% em relação a 2013, pois alguns Distritos
não conseguiram celebrar os contratos de serviços levando ao pagamento das despesas por
reconhecimento de dívida - ato indenizatório (Natureza 339093).
No elemento de despesa Material de Consumo são apropriadas as despesas orçamentárias com
materiais que em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física e / ou tem sua
utilização limitada em dois anos, tais como: álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel
automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado;
outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para
estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico;
sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em
imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e
sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de
higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; pen-drive;
material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação
elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico,
hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário, uniformes,
fardamento, tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de
proteção ao voo; suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e
esquadra; explosivos e munições; bandeiras, flâmulas e insígnias e outros materiais de uso não123

duradouro. A redução dos valores executados no ano de 2014 em relação a 2013 deve-se ao fato da
mudança no meio de aquisição dos medicamentos que no ano de 2013 era feita pelos 34 Distritos,
porém no exercício de 2014 a SESAI celebrou Termos de Cooperação para aquisição centralizada
com posterior distribuição aos DSEI.
As demais despesas correntes foram destinadas ao pagamento de indenizações, taxas e
reconhecimento de dívidas realizadas no exercício de 2013 e pagas no exercício de 2014. O
aumento dos pagamentos realizados por meio de indenização ocorreu em decorrência da ausência
contratual para apropriação em natureza devida. Em relação aos valores destinados ao pagamento
de Reconhecimento de Dívida, no ano de 2013 a SESAI solicitou suplementação orçamentária por
meio de Projeto de Lei (PL), porém o mesmo foi aprovado no dia 31/12/2013 impossibilitando a
descentralização do recurso aos Distritos o que provocou um aumento das despesas pagas por meio
de Reconhecimento de Dívida no exercício de 2014.
São consideradas despesas de investimentos as despesas necessárias ao planejamento e execução de
obras de edificações e saneamento básico em aldeias indígenas, aquisição de instalações,
equipamentos e material permanente, constituição ou aumento do capital do Estado que não sejam
de caráter comercial ou financeiro, incluindo-se as aquisições de imóveis considerados necessários
à execução de tais obras. O acréscimo na execução em 2014 é justificado pelo aumento de
contratação de empresas responsáveis pela execução das obras de edificações e saneamento,
celebração de atas de Registro de Preços para aquisições de equipamentos bem como o acréscimo
na LOA de 2014 em relação a 2013.
No elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – PJ são apropriadas as despesas com as
contratações de empresas que realizam o serviço de plotagem; empresas especializadas em
elaboração de projetos, topografia e todas as demais despesas ligadas às obras de edificações e
saneamento. É importante ressaltar que essas despesas no exercício de 2013 eram apropriadas no
grupo de despesa de CUSTEIO (3), portanto houve uma mudança de apropriação para melhor
classificação.
O valor classificado como demais elementos do grupo Investimentos refere-se ao orçamento
destinado ao reconhecimento de dívida na área do Saneamento, ação 7684, no exercício de 2014.
5.2. Demonstração da Movimentação e Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
O Quadro A.5.2.1 demonstra o montante de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores,
vigentes em 2014, os respectivos valores cancelados e pagos no decorrer do exercício, bem como o
saldo apurado no dia 31/12/2014.
Quadro A.5.2.1 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores
Restos a Pagar não Processados

Ano de Inscrição
2013
2012

Montante 01/01/2014
82.044.336,41
10.444.327,84

Pagamento
54.667.730,85
7.227.340,28

Cancelamento
-8.041.068,50
-3.057.008,56

Saldo a pagar 31/12/2014

Cancelamento
7.304,70
4.378,31

Saldo a pagar 31/12/2014

19.335.537,26
159.979,00

Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição Montante 01/01/2014
2013
909.695,19
2012
450.646,44
Fonte: SIAFI / CGPO

Pagamento
867.628,49
444.229,37

34.762,00
2.038,76

5.2.1. Análise Crítica
Pode-se concluir que no período de 2013 a 2014 houver grandes avanços na execução de Restos a
Pagar processado e não processado, tendo em vista, a constante interface entre a SESAI nível
central e Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Apesar dos avanços é necessário investir ainda
mais em capacitação na expectativa de zerar os cancelamentos que vem ocorrendo, evitando assim,
a perda do orçamento e garantindo mais avanços na Atenção a Saúde dos povos Indígenas.
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5.3. Informações sobre Transferências de Recursos
O Quadro A.5.3.a do Anexo IV deste relatório de gestão contempla os valores das transferências
vigentes no exercício de 2014. Os Quadros A.5.3.b, A.5.3.c e A.5.3.d contemplam a quantidade de
instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios; e as
informações sobre a prestação de contas e analise relativas aos Convênios e Contratos de Repasse.
Quadro A.5.3.b – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios
Unidade Concedente ou Contratante
Fundo Nacional de Saúde
Nome:
00.530.493/0001-71
CNPJ:
UG/GESTÃO: 257001/00001
Montantes Repassados em Cada Exercício,
Quantidade de Instrumentos
Independentemente do ano de Celebração do
Celebrados em Cada Exercício
Modalidade
Instrumento (em R$ 1,00)
2014
2013
2012
2014
2013
2012
34
02
526.674.260,15
499.330.688,14
401.947.432,20
Convênio
Contrato de
Repasse
Termo de
02
24.865.918,14
19.641.296,94
10.000.000,00
Cooperação
Termo de
Compromisso
Totais
02
34
02
551.540.178,29
518.971.985,08
411.947.432,20
Fonte: SIAFI/ SICONV/ CGPO
Quadro A.5.3.c – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio,
termo de cooperação e de contratos de repasse
Unidade Concedente
Nome: Fundo Nacional de Saúde
CNPJ: 00.530.493/0001-71
UG/GESTÃO: 257001/00001
Instrumentos
Exercício da
(Quantidade e Montante Repassado)
Prestação das
Quantitativos e Montante Repassados
Contratos de
Contas
Convênios
Repasse
34
Quantidade
Contas
Prestadas
972.712.132,97
Montante Repassado
2014
Quantidade
Contas NÃO
Prestadas
Montante Repassado
Quantidade
Contas
Prestadas
Montante Repassado
2013
Quantidade
Contas NÃO
Prestadas
Montante Repassado
Quantidade
Contas
Prestadas
Montante Repassado
2012
Quantidade
Contas NÃO
Prestadas
Montante Repassado
Quantidade
Anteriores a
Contas NÃO
2012
Prestadas
Montante Repassado
Fonte: CGPO
Quadro A.5.3.d – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Fundo Nacional de Saúde
CNPJ: 00.530.493/0001-71
UG/GESTÃO: 257001/00001
Instrumentos
Exercício da
Prestação das
Quantitativos e Montantes Repassados
Contratos de
Contas
Convênios
Repasse
Quantidade de Contas Prestadas
2014
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2013

2012

Exercício
Anterior a 2012

Quantidade Aprovada
Quantidade Reprovada
Contas
Com Prazo de
Analisadas Quantidade de TCE
Análise ainda
Montante Repassado (R$)
não Vencido
Contas NÃO Quantidade
Analisadas Montante Repassado (R$)
Quantidade Aprovada
Quantidade Reprovada
Contas
Com Prazo de
Analisadas Quantidade de TCE
Análise
Montante Repassado (R$)
Vencido
Contas NÃO Quantidade
Analisadas Montante Repassado (R$)
Quantidade de contas prestadas
Quantidade Aprovada
Quantidade Reprovada
Contas
Analisadas Quantidade de TCE
Montante repassado
Contas NÃO Quantidade
Analisadas Montante repassado (R$)
Quantidade de Contas Prestadas
Quantidade Aprovada
Quantidade Reprovada
Contas
analisadas
Quantidade de TCE
Montante Repassado
Contas NÃO Quantidade
Analisadas Montante Repassado
Contas NÃO Quantidade
Analisadas Montante Repassado

34
972.712.132,97

Fonte: CGPO

5.3.1. Análise Crítica
A Secretaria Especial de Saúde Indígena-SESAI, publicou o Edital de Chamamento Público nº 07,
em 21/10/2013, visando a Seleção de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de
Saúde, para execução de ações complementares na atenção à saúde dos povos indígenas, tendo sido
selecionadas as entidades seguintes:
MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ, executar Ações Complementares em 19 Distritos Sanitários
Especiais Indígenas-DSEI: Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Purus, Alto Rio Solimões,
Interior Sul, Leste de Roraima, Litoral Sul, Manaus, Mato Grosso do Sul, Médio Rio Purus, Médio
Rio Solimões e Afluentes, Minas Gerais e Espírito Santo, Parintins, Porto Velho, Tocantins, Vale
do Javari, Vilhena, Yanomami e Casai-DF;
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM, executar
Ações Complementares em 09 Distritos Sanitários Especiais Indígenas-DSEI: Altamira, Araguaia,
Cuiabá, Guamá-Tocantins, Kayapó – Mato Grosso, Kayapó – Pará, Rio Tapajós, Xavante e Xingu;
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA-IMIP, executar
Ações Complementares em 06 Distritos Sanitários Especiais Indígenas-DSEI: Alagoas/Sergipe,
Bahia, Ceará, Pernambuco, Potiguara e Maranhão.
Após proclamado o resultado foram celebrados, pelo Fundo Nacional de Saúde-FNS, em
dezembro/2013, 34 convênios com vigência até 12/2014, com posterior prorrogação até 02/2015,
conforme primeiro Termo Aditivo, que perfizeram o valor total de R$ 652.505.272,08 (Seiscentos e
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cinquenta e dois milhões, quinhentos e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais, oito centavos),
com cronograma de liberação em 03 (três) parcelas no decorrer do exercício de 2014.
Cabe registrar que tais Convênios foram celebrados no exercício de 2013, ainda na vigência dos
convênios anteriores, com o valor simbólico de R$ 0,01 (Um centavo de real), para fins de justificar
junto ao SICONV, e para não haver prejuízo de paralisação das ações, sendo que sua liberação
ocorrerá a partir de janeiro/2014, conforme Cronograma de Desembolso.
Cabe ressaltar que do valor total de R$ 652.505.272,08 (Seiscentos e cinquenta e dois milhões,
quinhentos e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais, oito centavos), destinado a cobrir despesas
dos 34 convênios no exercício de 2014, não foi repassado às entidades, o valor de R$
107.338.815,05 (Cento e sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e quinze reais, cinco
centavos), por falta de limite orçamentário, ressaltamos ainda o aumento de 18,91% de 2013 para
2014 devem-se a contratação de novos profissionais com impacto de 5,23% e 13,68% de
insalubridade e convenção coletiva. O valor de R$ 107.338.815,05 será pago com orçamento de
2015 conforme a Tabela 34 deste relatório de gestão.
Tabela 34 – Demostrativos dos Montantes Não Repassados em 2014 referentes aos Convênios
Convênio nº

3ª Parc
Out/14

4ª Parc
Dez/14

4% de 2014

Totais não
Repassados em
2014

ALAGOAS / SERGIPE

797436/2013

2.665.837,71

888.612,57

484.697,77

4.039.148,05

BAHIA

797438/2013

5.194.761,87

1.731.587,29

944.502,16

7.870.851,32

CEARÁ

797439/2013

3.395.264,39

1.131.754,80

617.320,80

5.144.339,99

MARANHÃO

797441/2013

1.868.363,51

1.019.107,37

2.887.470,88

PERNAMBUCO

797442/2013

1.837.638,00

1.002.348,00

2.839.986,00

POTIGUARA

797440/2013
Subtotal

1.836.664,17
13.092.528,14

612.221,39
8.070.177,56

333.938,94
4.401.915,04

2.782.824,50
25.564.620,74

ALTO RIO JURUÁ

797511/2013

2.345.595,98

781.865,32

546.977,55

3.674.438,85

ALTO RIO NEGRO

797492/2013

4.129.226,28

1.376.408,77

979.401,46

6.485.036,51

ALTO RIO PURUS

797503/2013

632.065,65

480.344,27

1.112.409,92

ALTO RIO SOLIMÕES

797522/2013

1.753.097,86

1.354.682,98

3.107.780,84

CASAI-DF

797489/2013

120.738,19

100.539,70

221.277,89

INTERIOR SUL

797504/2013

1.857.149,00

1.309.524,84

3.166.673,84

LESTE DE RORAIMA

797487/2013

1.972.054,65

1.641.175,77

3.613.230,42

LITORAL SUL

797502/2013

1.416.942,65

986.157,11

2.403.099,76

MANAUS

797501/2013

1.138.536,16

877.256,03

2.015.792,19

MATO GROSSO DO SUL

797509/2013

2.130.460,59

1.605.076,76

3.735.537,35

MÉDIO RIO PURUS

797524/2013

2.445.646,08

815.215,36

623.369,23

3.884.230,67

MÉDIO RIO SOLIMÕES
MINAS GERAIS /
ESPÍRITO SANTO

797500/2013

2.964.244,64

988.081,53

789.680,26

4.742.006,43

1.291.024,05

965.170,68

2.256.194,73

PARINTINS

797521/2013

2.204.354,21

734.784,74

563.089,12

3.502.228,07

PORTO VELHO

797520/2013

2.892.923,09

964.307,69

773.217,95

4.630.448,73

TOCANTINS

797497/2013

787.134,27

593.689,04

1.380.823,31

VALE DO JAVARI

797506/2013

804.757,55

609.126,26

1.413.883,81

VILHENA

797484/2013

2.634.152,96

878.050,99

677.591,83

4.189.795,78

YANOMAMI

797494/2013
Subtotal

19.616.143,24

1.835.608,36
22.278.283,38

1.398.434,73
16.874.505,57

3.234.043,09
58.768.932,19

ALTAMIRA

798349/2013

1.230.414,44

410.138,15

312.486,21

1.953.038,80

ARAGUAIA

798358/2013

433.644,14

330.395,54

764.039,68

DSEI

797512/2013
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CUIABÁ

798360/2013

GUAMÁ-TOCANTINS

798363/2013

KAYAPÓ MT

798366/2013

KAYAPÓ PA

2.366.665,91

788.888,63

601.058,01

3.756.612,55

973.780,38

741.927,91

1.715.708,29

1.574.759,12

524.919,71

399.938,83

2.499.617,66

798365/2013

1.847.076,13

615.692,04

469.098,70

2.931.866,87

RIO TAPAJÓS

798355/2013

2.680.936,34

893.645,45

680.872,72

4.255.454,51

XAVANTE

798345/2013

973.717,84

741.880,26

1.715.598,10

XINGU

798353/2013
Subtotal

2.150.395,16
11.850.247,10

716.798,39
6.331.224,73

546.132,11
4.823.790,29

3.413.325,66
23.005.262,12

Total Geral

44.558.918,48

36.679.685,67

26.100.210,90

107.338.815,05

Fonte: SIAFI / CGPO

Registramos ainda que dos valores empenhados no exercício, não foi liquidado o montante de R$
18.492.196,88 (Dezoito milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e noventa e seis reais,
oitenta e oito centavos), que embora empenhado com orçamento de 2014, não foram liquidados por
falta de recursos financeiros, conforme Tabela 35 deste relatório de gestão.
Tabela 35 – Montantes Não Liquidados dos Convênios no Exercício de 2014
DSEI

Convênio nº

3ª Parcela

Alto Rio Purus

797503/2013

R$

1.896.196,95

Alto Rio Solimões

797522/2013

R$

5.259.293,61

Manaus

797501/2013

R$

3.415.608,51

Vale do Javari

797506/2013

R$

2.414.272,68

Yanomami

797494/2013

R$

5.506.825,13

R$

18.492.196,88

TOTAL
Fonte: SIAFI / CGPO

Em novembro de 2014, foi publicado o 2º Termo Aditivo dos 34 convênios, com objetivo de
prorrogar a vigência, até 31/12/2015 e suplementar recursos para o exercício de 2015, totalizando
R$ 705.250.573,29 (Setecentos e cinco milhões, duzentos e cinquenta mil, quinhentos e setenta e
três reais, vinte e nove centavos), valor a ser liberado em duas parcelas em 2015.
Outro convênio firmado entre MS/SESAI e a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, foi o de
nº 778403/2012, resultante de emenda parlamentar, que foi anulado pelo Fundo Nacional de Saúde,
por não ter sido sanada a pendência relativa ao termo de referência, durante sua vigência.
Todos esses Convênios estão devidamente registrados no Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse – SICONV.
O acompanhamento da execução física de todos os convênios da SESAI é de responsabilidade dos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEI, que registram todas as informações no SICONV.
Durante sua execução, as liberações de todas as parcelas desses convênios precedem de parecer
técnico emitido pelo Coordenador Distrital, que confirma o cumprimento de suas metas. É de
responsabilidade do Fundo Nacional de Saúde, a análise e aprovação da Prestação de Contas.
Conforme solicitado em demonstrativo do RAG, informamos que a evolução da despesa ao longo
dos três últimos anos deve-se ao fato do incremento da força de trabalho para desenvolver ações de
saúde e saneamento aos povos indígenas, convenção coletiva, insalubridade e ajuda de custo.
Também foram celebrados no exercício de 2014, 02 (dois) Termos de Execução Descentralizada:
1. T.E.D. nº 008/2014- MINISTÉRIO DA DEFESA, com o objetivo de APOIO LOGÍSTICO DAS
Forças Armadas (Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira) à Secretaria Especial de Saúde
Indígena – SESAI, visando a realização de ações de saúde em comunidades indígenas da região
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amazônica, no valor de R$ 1.554.553,00 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil,
quinhentos e cinquenta e três reais);
2. T.E.D. nº 057/2014 – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA, com o objetivo criação
de observatório de Saúde Indígena, contribuindo para implementação das políticas de saúde que
envolva povos indígenas, por meio da formação de uma rede de pesquisadores, instituições e
movimentos sociais que atuarão na organização e produção de informações e conhecimento sobre
saúde indígena, no valor de R$ 577.400,00 (Quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos reais).
Informamos ainda que no valor de R$ 23.127.000,00 referente a execução em 2014 do TC
067/2011, está incluído o montante de R$ 8.127.000,00 referente ao programa mais médico com
cobertura orçamentária da Secretaria de Gestão Estratégica - SGTES.
5.4. Suprimento de Fundos
As informações referentes ao Suprimento de Fundos está estruturada em 3 quadros seguidos de
analise crítica. O Quadro A.5.4.a demonstra os os valores concedidos a título de suprimento de
fundos no âmbito da SESAI. O Quadro A.5.4.b demonstra os valores efetivamente utilizados por
intermédio do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF e de saques efetuados no
exercício de 2014 e 2013. O Quadro A.5.4.c demonstra os tipos de despesas que foram realizadas
com o uso de suprimento de fundos. Os referidos quadros encontram-se no Anexo IV deste relatório
de gestão. A SESAI não utiliza suprimento de fundos na modalidade Conta Tipo B.
5.4.1. Análise Crítica
Conforme descrito no RAG/2013 a SESAI está trabalhando no sentido de regularizar o uso do
cartão de pagamento do governo federal/CPGF por suas Unidades Gestoras. Considerando que no
início de 2014 houve a mudança do gestor responsável pelo acompanhamento e monitoramento do
uso do cartão de pagamento, alguns itens mencionados no RAG de 2013 tiveram seus prazos
alongados. Em junho de 2014 a Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento/ CGPO assumiu
o acompanhamento e monitoramento do uso do CPGF. Nesse sentido foi encaminhado a todos os
DSEI, bem como as unidades do nível central da SESAI o Memorando Circular nº 38-14
GAB/SESAI/MS, de 27 de julho de 2014, com as instruções para o uso do CPGF e adiantamento à
pessoa física, esclarecendo os aspectos legais da legislação do CPGF; da utilização e montante
permitido; da definição de limites por unidade; e da penalidade em caso de descumprimento, tal
como o bloqueio do uso do cartão. Em reunião realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2014 entre a
SESAI e DSEI, o conteúdo do Memorando Circular nº 38-14 GAB/SESAI/MS foi apresentando e
acordado entre as partes. Na sequência foi instituído o Grupo de Trabalho/GT do CPGF por meio
da Portaria nº 26, de 3 de junho de 2014, que deliberou pelos seguintes pontos: A) Revisão da
Portaria nº 1.297 de 25 de julho de 2012 para alterar normas e rotinas de trabalho, com o objetivo
de monitorar os gastos com o CPGF nos 34 DSEI e a CASAI/DF, e a realização de capacitação dos
DSEI após publicação dos novos instrumentos; B) O resultado dos trabalhos do GT foi apresentado
ao colegiado da SESAI sendo aprovado e autorizado a elaboração de nova portaria pela CGPO; C)
A minuta da proposta da nova portaria foi apresentada ao GT, sendo aprovada; D) na sequência a
Minuta será enviada para análise e parecer da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da SaúdeCONJUR/MS; E) concluídas essas etapas, a mesma será enviada ao gabinete do Ministro para
Publicação. Foi solicitada a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos para 28 de
fevereiro de 2015. A nova proposta de portaria dispõe a CGPO como responsável por fazer o
acompanhamento e monitoramento dos gastos do CPGF, esta previsto também que a CGPO
prestará orientações aos supridos quanto à regular utilização dos recursos financeiros oriundo de
suprimento de fundos e, especialmente, do CPGF, nos termos da legislação em vigor. A SESAI
encaminhará para a Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde representação e denúncia, quando
for o caso, pra análise e juízo de admissibilidade dos procedimentos a serem eventualmente
adotados, conforme previsto no Decreto nº 8.065, de 7 de junho de 2013, art. 2º, alínea D. Com as
ações acima realizadas houve uma redução nos valores do uso do CPGF de 71,57% na modalidade
saque e 66,10% na modalidade fatura, com uma redução total de 66,92% em comparação com o ano
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de 2013. Dos 34 DSEI 9 utilizaram o cartão de pagamento acima dos valores permitidos na Portaria
nº 1.297 de 25 de julho de 2012, sendo que 4 utilizaram também na modalidade saque valores
acima do permitido, nesse sentido todos foram notificados e a reincidência implicará em
responsabilidade administrativa junto à Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde. Informamos
que de acordo com informações extraídas o Sistema de Administração Financeira/SIAFI/Gerencial
não existe prestação de contas pendentes referente ao exercício de 2014.
As unidades gestoras vinculadas a esta unidade jurisdicionada deixaram de utilizar a modalidade de
Suprimento de Fundos, Conta Corrente Bancária Tipo B, fato comprovado pelo resultado obtido por
meios de consulta construída no Sistema Siafi Gerencial, de acordo com a orientação contida no
Manual de Orientação Técnica da Subsecretaria de Contabilidade Pública: “Não existe saldo para
esta consulta”.
Os DSEI não possuem conta bancária Tipo “B” para utilização de Suprimentos de Fundos, mais em
2014 realizou adiantamentos à pessoa física por meio de ordem bancária de pagamento – OBP no
montante de R$ 61.289,23 (sessenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e três
centavos). Esses gastos foram realizados pelas Unidades Gestoras, localizadas nos Municípios
onde a instituição financeira não possui Agencia Governo, para formalização do contrato para
utilização do CPGF, e que inicialmente as agencias existentes na localidade não estavam em
condições de oferecer esta modalidade.
Essa operação financeira esta registrada na conta contábil 19.996.24.03 no SIAFI, a qual registra os
valores referentes aos pagamentos efetuados a titulo de pagamento de suprimento de fundos por
meio de conta corrente bancária e de outras modalidades que não sejam o CPGF, descritas na
Tabela 36 deste relatório de gestão.
Tabela 36 – Outras Modalidades de Suprimento de Fundos
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Exercício
2014

Ordem de Pagamento Bancária
Saque

Código

Nome ou Sigla

Quantidade

Valor dos Saques (a)

257024

DSEI Alto Rio Negro

03

32.000,00

257030

DSEI Parintins

02

3.000,00

257037

DSEI Araguaia

08

26.289,23

Fonte: SIAFI / CGPO

Ressalta-se que houve uma redução nos gastos com suprimento de fundos com Ordem Bancária de
Pagamento (OBP) adiantamento à pessoa física de 80,42% em comparação com o ano de 2013.
Registra-se que houve avanços na regularização do uso do cartão de pagamentos de 2013 para 2014
e acredita-se que no exercício de 2015 não haverá uso do cartão de pagamento fora do previsto na
legislação.
GESTÃO DE FUNDOS DO CONTEXTO DE ATUAÇÃO DA UNIDADE
As unidades gestoras da SESAI executam suas despesas por movimentação, tendo em vista que se
caracterizam como unidades gestoras da unidade orçamentária Fundo Nacional de Saúde, o qual
recebe os créditos diretamente da Lei Orçamentária Anual – LOA referente ao Programa Temático
2065 – Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, tendo em vista a responsabilidade
conferida à SESAI no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS. Assim todos os recursos
utilizados pela SESAI e suas unidades para custear suas ações são movimentados e geridos pelo
Fundo Nacional de Saúde, representado por sua Diretoria Executiva.
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ITEM 7 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134/2013
6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
Este item apresenta as informações quantitativas e qualitativas sobre a gestão de recursos humanos
da SESAI. A letra i do subitem 7.1 da Parte A do Anexo II da DN TCU nº 134/2013, referente aos
indicadores gerenciais sobre recursos humanos, não se aplica à SESAI por não se constituir em
unidade jurisdicionada responsável por área de recursos humanos conforme orienta a Portaria TCU
nº 90/2014.
6.1. Informações sobre a Estrutura de Pessoal
Este subitem apresenta as informações sobre o perfil do quadro de servidores ativos da SESAI e
está estruturado em duas partes. A primeira parte apresenta as características da força de trabalho da
SESAI, seguidos de análise crítica. A segunda parte aborda os aspectos relacionados com a
qualificação e capacitação dessa força de trabalho.
6.1.1. Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada
Os Quadros A.6.1.1.a, A.6.1.1.b e A.6.1.1.c apresentam as informações referentes força de trabalho,
a distribuição da lotação efetiva e a estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas no
âmbito da SESAI.
Quadro A.6.1.1.a – Força de Trabalho da UJ

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2.
Servidores de carreira em exercício
descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e
esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: CGESP/SAA/SE/MS

Egressos
no
Exercício

Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

0

76

22

10

0

76
72

22
16

10
2

6
9
29
60

8
63
3
76

Lotação
Tipologias dos Cargos

1

0

3
23
10
109

Quadro A.6.1.1.b – Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos
1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: CGESP/SAA/SE/MS

Lotação Efetiva
Área Meio
Área Fim
0
76
0
76
72
1

0

3
23
10
109
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Quadro A.6.1.1.c – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ
Lotação
Ingressos
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
no
Gratificadas
Autorizada Efetiva
Exercício
0
266
35
1. Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
0
266
35
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
186
1.2.2.
Servidores
de
Carreira
em
Exercício
Descentralizado
2
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
15
6
1.2.4. Sem Vínculo
63
29
1.2.5. Aposentados
0
96
0
2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
96
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
0
362
35
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
Fonte: CGESP/SAA/SE/MS

Egressos
no
Exercício
8
8

6
2
0

8

6.1.1.1. Análise Crítica
Os registros apresentados nos quadros A.6.1.1.a, A.6.1.1.b e A.6.1.1.c se referem aos servidores do
nível central – SESAI Sede, em Brasília-DF. Em relação aos servidores efetivos houve o egresso de
10 (dez) servidores, porém a SESAI recebeu 22 novos servidores (Concursos ATPS e
Administradores). Quanto aos Contratos Temporários da União (CTU) houve ingresso de 9
servidores, porem ocorreu o egresso de 63 servidores, uma vez que a Lei nº 8.745, de 1993, em seu
artigo 4º , inciso V, dispõe que os contratos temporários não poderão ultrapassar 4 (anos) a contar
da data do concurso. Para sanar esse déficit de servidores a SESAI solicitará à CGESP a realização
de novo processo seletivo para reposição de servidores.
No exercício de 2014 o levantamento dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas foi
encerrado com os seguintes quantitativos: 266 Cargos em Comissão e 96 Funções Gratificadas,
somando um total de 362, com o ingresso de 35 e o egresso de 8 cargos em comissão.
Com relação ao levantamento da Força de Trabalho, o exercício de 2014 foi finalizado com os
seguintes quantitativos: 2.080 Servidores; 461 CTU; 4.123 Terceirizados; 12.346 Conveniados e
121 Cargos Comissionados sem outros vínculos, totalizando 19.131 trabalhadores da SESAI,
distribuídos nos 34 DSEI (CASAI, Polos Base e Aldeias) e SESAI Sede. O monitoramento se dá
trimestralmente com a finalidade de atualizar a Força de Trabalho para a geração de relatórios de
acompanhamento da Gestão de Pessoal. Além do levantamento in loco, são recebidas informações
dos DSEI, Conveniadas e da CGESP/SAA/SE/MS. De posse destes dados é elaborado o
lotaciograma dos DSEI, CASAI e Polos Base, contemplando nome, categoria profissional e
vínculo. Em 2.014 foram realizadas 3 visitas aos seguintes DSEI Yanomami, Xingu e Minas Gerais
e Espirito Santo para a atualização da força de trabalho.
6.1.2. Qualificação e Capacitação da Força de Trabalho
Em relação à Educação Permanente ressaltamos o empenho, tanto dos DSEI quanto do nível
central, na capacitação de todos os vínculos de colaboradores para atuação em contexto
intercultural. As especificidades que tornam a saúde indígena tão peculiar é um fator que dificulta o
processo, tanto na identificação de instrutores especializados ou com conhecimento da realidade
indígena, quanto na questão logística. Apesar destes fatores, o saldo de 2014 é analisado como
positivo e serviu como marco para análise e melhorias para o próximo exercício.
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Este resultado foi atendido parcialmente. Não houve a capacitação dos 331 servidores, conforme
previstos no e-CAR, sendo capacitados apenas 180 servidores em virtude de readequação de
prioridades de treinamento na agenda da área de gestão, aliado ao cancelamento de capacitações
que para sua realização dependiam de outros parceiros. ex: ESAF e Corregedoria do MS.
Porém, devido aos recursos disponibilizados para os convênios (SICONV) e parceria OPAS, cabe
ressaltar que estas fontes de recursos juntas, otimizaram a capacitação de 6.978 trabalhadores. Ao
somarmos todas as participações em capacitações, conforme pontuadas abaixo, oriundas das
parcerias CGESP, Convênios e OPAS, percebemos que 7.158 (48% dos profissionais/trabalhadores
da SESAI) foram capacitados, sendo:


5.194 (34 DSEI) Convênios/SICONV;



853 (DASI - Nível Central) Parceira OPAS;



550 (CGPO - Nível Central) Parceria OPAS;



381 (DSESI - Nível Central) Parceria OPAS; e



180 (DGESI - Nível central) Parceria CGESP.

Para o ano de 2015 as principais ações serão para atingir o cumprimento 50% dos
profissionais/trabalhadores da SESAI em ações de Educação Permanente contemplando as parcerias
com a CGESP, Convênios e OPAS.
6.2. Informações sobre as Despesas com Pessoal
As informações referentes aos custos de pessoal da SESAI estão demonstradas no Quadro A.6.2.1
deste relatório de gestão.
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Quadro A.6.2.1 - Custos do pessoal
Vencimentos
Tipologias/ Exercícios e Vantagens
Retribuições
Fixas

Exercícios

2014
2013

Exercícios

2014
2013

Exercícios

2014
2013

Exercícios

2014
2013

Exercícios

2014
2013

4.673.141,55
3.868.265,58

1.072.984,41
2014
Exercícios
2013
Fonte: CGESP/SAA/SE/MS

Despesas Variáveis
Benefícios
Assistenciais e
Gratificações Adicionais Indenizações
Previdenciários
Membros de poder e agentes políticos

Demais
Despesas
Variáveis

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
412.329,71
381.942,44
140.522,54
56.987,97
205.301,64
336.887,87
307.045,00
369.064,98
111.503,06
60.001,95
208.033,08
297.945,16
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada
295.414,71
20.793,85
6.237,79
3.130,59
7.348,07
520.331,66
42.752,19
17.952,75
5.616,76
10.320,00
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
642.078,07
59.129,69
15.218,44
1.104.64
327,87
40.078,06
435.290,00
40.385,87
11.509,69
928,44
0,00
29.848,08
Servidores cedidos com ônus

84.040,24

Servidores com contrato temporário
30.547,21
9.785,76
1.123,41

112.353,53

Despesas
de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

0,00
2.569,41

0,00
855,81

6.207.113,72
5.225.284,03

0,00
428,85

332.925,01
597.312,21
757.936,77
517.962,08

1.310.834,56
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6.3. Informações sobre os Controles para Mitigar Riscos Relacionados a Pessoal
6.3.1. Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
No exercício de 2013 foi recebido do Tribunal de Contas da União o Ofício nº 1.406/SECEX-AM ,
datado de 12 de agosto de 2013, bem como o Acórdão 5.161,/2013- TCU 1ª Câmara , Sessão de
30/07/2013, que apreciou processo de representação TC 030.741/2011-4, que trata da acumulação
indevida de cargos públicos nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI): Alto Rio
Solimões, Manaus, Parintins, Médio Rio Solimões e Vale do Javari.
As providencias adotadas por esta Secretaria foi o envio de Memorando Circular nº 1.545/13GAB/SESAI, datado de 27 de dezembro de 2013, solicitando que os DSEI adotassem providências
para regularização dos acúmulos indevidos de cargos apontados pelo TCU- SECEX-AM.
Os DSEI Alto Rio Solimões, Manaus e Parintins enviaram as comprovações e, em alguns casos, as
opções por permanência em um dos cargos.
Ressalta-se que as comprovações foram encaminhadas à TCU-SECEX-AM, por meio do Ofício nº
117/14-GAB/SESAI/MS e os processos se encontram arquivados nos referidos DSEI.
Salienta-se que até a presente data aguarda-se a comprovação de documentos referentes à
acumulação de cargos nos DSEI Vale do Javari e Médio Rio Solimões e Afluentes.
6.3.2. Terceirização Irregular de Cargos
Não há ocorrência de servidores terceirizados que ocupam ou exercem cargos ou atividades típicas
de categorias funcionais em planos de cargos, uma vez que a SESAI não dispõe de quadro próprio,
não sebdo dotada de plano específico de carreira, e também não foi autorizada a realização de
concurso público para servidor efetivo nem de Processo Seletivo Simplificado para Contratação
Temporária para AIS e AISAN.
6.3.3. Riscos Identificados na Gestão de Pessoas
Não foi identificado possíveis riscos na gestão de pessoas, uma vez que a SESAI não é dotada de
plano de carreira conforme mencionado no subitem anterior.
6.4. Informações sobre a Contratação de Mão de Obra de Apoio e sobre a Política de
Contratação de Estagiários
Este subitem apresenta as informações sobre a terceirização regular de mão de obra no âmbito da
SESAI. Está estruturado em duas partes. A primeira parte diz respeito aos terceirizados
relacionados com os contratos celebrados pela SESAI. A segunda parte está relacionados aos
estagiários.
6.4.1. Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
As informações referentes aos contratos de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva estão
demonstradas no Quadros A.6.4.1.1 do Anexo V do presente relatório.
6.4.2. Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão
As informações referentes aos contratos de locação de mão de obra estão demonstradas no Quadro
A.6.4.2.1 do Anexo V do presente relatório.
6.4.3. Análise Crítica dos itens 6.4.1 e 6.4.2
Os 34 DSEI possuem contratos de terceirização de Mão de Obra seja na área de vigilância,
Limpeza, dentre outros, no sentido de garantir uma estrutura de gestão adequada e com qualidade.
Os processos são realizados de acordo com a necessidade de cada Distrito levando um tempo além
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do necessário para elaboração e licitação devido a falta de profissionais, bem como, a pouca
qualificação dos mesmos. Verifica-se também o atraso na renovação acarretando muitas vezes a
descontinuidade do objeto do contrato com prejuízos para o Distrito. Outra questão importante de se
relatar é a dificuldade de se conseguir fiscais para os contratos tendo as mesmas justificativas
citadas acima.
Em 2014 foi proposta pela equipe técnica e pela gestão, a padronização de atividades. Foram
instituídos fluxos (Fluxo custeio, Lógica de encaminhamentos e instrução processual interna),
vislumbrando a padronização de encaminhamentos e prazos. Estas medidas além de atender a
recomendações dos Órgãos de Controle imprimem uma nova lógica de execução e relação com as
unidades descentralizadas.
6.4.4. Contratação de Estagiários
Apesar de SESAI não apresentar na sua estrutura uma unidade responsável pela gestão do cadastro
de estagiários, competindo à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, os quantitativos e custos
de estagiários descritos no Quadro A.6.5.1 referem-se apenas aos DSEI. As informações referentes
aos estagiários da SESAI, no nível central, serão registradas de forma consolidada no relatório de
gestão da Secretaria Executiva do MS.
Quadro A.6.5.1 - Composição do Quadro de Estagiários
Quantitativo de contratos de estágio vigentes

Despesa no exercício

Nível de escolaridade
1.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

(em R$ 1,00)

25

36

42

50

92.642,91

25

36

42

50

92.642,91

Nível Médio

37

66

87

83

97.085,89

2.1 Área Fim

37

66

87

83

97.085,89

62

102

129

133

189.728,80

Nível superior
1.1 Área Fim
1.2 Área Meio

2.

2.2 Área Meio
3.

Total (1+2)

Análise Crítica:
1. Os quantitativos e custos de Estagiários descritos no Quadro A.6.5.1 referem-se apenas aos DSEI, pois os
Estagiários da SESAI (sede) estão informados de forma consolidada no relatório de Gestão da Secretaria Executiva.
2. O orçamento e o processo seletivo para contratação de estagiários é realizado diretamente pela Coordenação Geral
de Gestão de Pessoas – CGESP/SAA/SE/MS.
Fonte: CGESP/SAA/SE/MS

6.5. Informações sobre a Revisão dos Contratos Vigentes Firmados com Empresas
Beneficiadas pela Desoneração da Folha de Pagamento
Com base no exposto no Acórdão Nº 2859/2013 – Lei Nº 12.546/2011 e Decreto Nº 7.828/2012 –
Plano “Brasil Maior” – Desoneração Contratual e Acórdão Nº 1212/2014 – Monitoramento das
Determinações Contidas no Acórdão Nº 2859/2013 cabem alguns esclarecimentos e considerações
em resposta à Decisão Normativa TCU Nº 139/2014:
Ante a desoneração da folha de pagamento que estabeleceu que para alguns setores da economia, a
SLTI/MP havia expedido orientações relativas somente ao subitem 9.2.1 deste, as quais se limitam
àqueles contratos cujos objetos envolvem serviços de TI e TIC, especificamente os que apresentam
planilhas de custos com dedicação exclusiva de mão de obra.
Nos casos apontados para a execução desses normativos no âmbito da Secretaria Especial de Saúde
Indígena, verifica-se que mesmo com as alterações nas legislações, as quais incluíram outros tipos
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de serviços / setores beneficiados pela desoneração, tais como: setor hoteleiro, Call Center,
transporte coletivos de passageiros, transporte aéreo, transporte marítimo, construção civil, entre
outros; por tratar-se de serviços executados com “dedicação exclusiva de mão de obra”, a
contratações realizadas pelas Unidades Gestoras vinculadas a esta Secretaria (DSEI), visam à
contratação desses serviços, porém “sem a exclusividade da mão se obra”.
Logo, cabe ressaltar que, visando obter embasamento a fim de dar prosseguimento às providências
necessárias para o cumprimento das determinações apresentadas nas legislações citadas, foi
encaminhado aos DSEI e SAA, Memorando-Circular nº 017/15 GAB SESAI/MS, no qual as
unidades gestoras se manifestaram quanto às providências que foram tomadas a fim de demonstrar
as medidas adotadas, os ressarcimentos obtidos e o detalhamento dos contratos (vigentes e
encerrados) que foram revisados visando seu enquadramento no plano de desoneração contratual.
Dessa forma ficam os trabalhos desempenhados por esta Secretaria, quanto à execução das
orientações expostas na Lei nº 12.546/2011 e no Decreto nº 7.828/2012 comprometidas, a priori,
visto o disposto nas informações cedidas pelos DSEI e SAA, bem como no subitem 9.2.1 do
Acórdão nº 2859/2013, in verbis:
“9.2.1 nos termos do art. 65, § 5º, da Lei nº 8.666/1993, orientem os órgãos e entidades que
lhes estão vinculados a adotarem as medidas necessárias à revisão dos contratos de
prestação de serviços ainda vigentes, firmados com empresas beneficiadas pela
desoneração da folha de pagamento, propiciada pelo art. 7º da Lei nº 12.546/2011 e pelo
art. 2º do Decreto 7.828/2012, mediante alteração das planilhas de custo, atentando para os
efeitos retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na legislação;”

Ante as respostas obtidas, verificou-se que as unidades gestoras se pronunciaram informando a esta
Secretaria sobre o desconhecimento das legislações citadas nestes normativos, bem como,
manifestando-se em alguns casos, quanto ao não enquadramento de seus contratos nestas
legislações, ou seja, quanto a não necessidade da execução da desoneração contratual nos contratos
(vigentes e encerrados) firmados pelos DSEI e a SAA.
Nesse sentido, reconhecida a importância dos atos a serem praticados para o implemento das
disposições contidas nas legislações mencionadas, a SESAI buscará orientar as unidades
envolvidas, quanto aos procedimentos necessários para o cumprimento da Decisão Normativa TCU
nº 139/2014.
6.6. Item 58 da Parte B do Anexo II da DN TCU nº 134/2013 - Órgãos e Entidades que
Executam Acordos de Cooperação Internacional, com a Contratação de Consultores na
Modalidade “Produto”
Esse subitem tem por objetivo demonstrar as informações dos serviços de consultoria prestados por
pessoas físicas no âmbito dos projetos de cooperação técnica com a Organização Panamericana de
Saúde – OPAS.
6.6.1. Contratação de Consultores na Modalidade “Produto”
As informações referentes à contratação de consultores na modalidade “Produto” com a
Organização Pan-Americana de Saúde / Organização Mundial da Saúde – OPAS/OMS estão
consignadas no Quadro B.6.6.1 do Anexo V deste relatório de gestão.
6.6.2. Análise Crítica
Tendo em vista a necessidade de efetivar a gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas visando estruturar a Atenção Primária a Saúde dos Povos Indígenas, desenvolvendo ações
de atenção integral a saúde no âmbito do Subsistema SASISUS, orientadas pelos princípios
doutrinários e organizativos do SUS, com objetivo a superação das desigualdades sociais e
regionais, respeitando a cultura, tradição e modo de vida, oferecendo serviços de atenção integral de
137

qualidade, com equidade e de maneira universal, para melhorar a qualidade de vida dos povos
indígenas e os cargos existentes na carreira da Previdenciária, Saúde e Trabalho não possuem perfis
e quantitativo necessário ao desenvolvimento das ações sendo necessária assim a contratação de
consultores para apoiar o atendimento à demanda. Esclarecemos que os cargos existentes na
Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho não possuem perfis que atendam às exigências técnicas
da SESAI/ MS, sendo necessária assim a contratação de consultores para a
ITEM 8 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134/2013
7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
Este item destina-se à demonstração da forma como a SESAI gere sua frota de veículos
automotores, bem como os bens imóveis sob sua responsabilidade, tanto de propriedade da União,
quanto locados de terceiros, apresentando os controles internos utilizados na gestão desses itens do
patrimônio.
7.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Locados de Terceiros
7.1.1. Frota de Veículos Automotores de Propriedade da SESAI
a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos
A frota de veículos da Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI é regulamentada pelos
Decretos nº 6.403/2008 e nº 99.658/90, Lei nº 9.327/1996, Portaria MS nº 2.111/2003 e Instrução
Normativa nº 03/2008, utilizados como apoio para maior eficiência e efetividade no
acompanhamento, monitoramento e execução das ações da atenção básica previstas na política
nacional de atenção às populações indígenas do subsistema/SUS, bem como nos casos em que o
usuário precisa ser removido para os níveis de atenção de média e alta complexidade. O veículo
também é utilizado para transporte de insumos necessários para a implementação das ações de
saúde indígena para as CASAI, Polos Base e Aldeias.
b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ
A frota de veículos da SESAI reveste-se de grande importância no desempenho das atividades
institucionais. É uma ferramenta de apoio aos servidores em suas atividades diárias, bem como no
desenvolvimento dos trabalhos das equipes multidisciplinares de saúde indígena, visando garantir
assistência sem descontinuidades dos serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da
saúde dos povos indígenas, incluindo os relacionados às ações de saneamento ambiental em terras
indígenas, bem como as ações do Controle Social. Sem esses veículos as atividades finalísticas do
órgão ficariam seriamente comprometidas.
c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos,
segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação,
veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral
A SESAI dispõe de uma frota de 1.858 veículos próprios, todos inseridos na categoria de transporte
comum, Institucional. No momento, está sendo desenvolvido pelo Departamento de Informática do
SUS (DATASUS) um sistema na área de transportes para uso da SESAI denominado SIASI
TRANSPORTES, que facilita o acesso às informações obtidas pelos DSEI e a Ticket Car. A Tabela
37 deste relatório de gestão demonstra o quantitativo de veículos por DSEI entre próprios e locados.
Tabela 37 - Frota de veículos própria e locada por DSEI
VEÍCULOS PRÓPRIOS (P)
DSEI

QUANTIDADE

VEÍCULOS LOCADOS (L)
DSEI

QUANTIDADE

(P + L)
TOTAL

Alagoas e Sergipe
Altamira

58
18

Alagoas e Sergipe
Altamira

23
00

81
18

Alto Rio Juruá

40

Alto Rio Juruá

00

40
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Alto Rio Negro
Alto Rio Purus

14
45

Alto Rio Negro
Alto Rio Purus

01
00

15
45

Alto Rio Solimões
Amapá e Norte do Pará
Araguaia
Bahia
Ceará
Cuiabá

21
26
51
101
40
44

Alto Rio Solimões
Amapá e Norte do Pará
Araguaia
Bahia
Ceará
Cuiabá

01
12
24
170
37
47

22
38
75
271
77
91

Escritório Local RS
Escritório Local SP
Guamá-Tocantins
Interior Sul
Kaiapó do Mato Grosso
Kaiapó do Pará
Leste de Roraima

76
40
59
76
21
34
38

Escritório Local RS
Escritório Local SP
Guamá-Tocantins
Interior Sul
Kaiapó do Mato Grosso
Kaiapó do Pará
Leste de Roraima

01
00
27
02
19
26
170

77
40
86
78
40
60
208

Litoral Sul
Manaus
Maranhão
Mato Grosso do Sul
Médio Rio Purus
Médio Rio Solimões
Minas Gerais e Espírito
Santo
Parintins

100
46
98
246
13
09

75
00
53
02
00
00

175
46
151
248
13
9

63
10

Litoral Sul
Manaus
Maranhão
Mato Grosso do Sul
Médio Rio Purus
Médio Rio Solimões
Minas Gerais e Espírito
Santo
Parintins

65
00

128
10

Pernambuco
Porto Velho
Potiguara
Rio Tapajós
SAA-DF
Sesai - DF

76
55
50
39
47
02

Pernambuco
Porto Velho
Potiguara
Rio Tapajós
SAA-DF
Sesai-DF

00
48
01
01
73
00

76
103
51
40
120
2

Tocantins
Vale do Javari
Vilhena
Xavante
Xingu
Yanomami

34
09
50
43
22
36

Tocantins
Vale do Javari
Vilhena
Xavante
Xingu
Yanomami

45
00
18
32
17
01

79
9
68
75
39
37

CASAI DF

08

CASAI DF

00

8

991
34,78%

2849
100%

TOTAL
1858
%
65,21%
Fonte: DGESI/SESAI – TICKET CAR

TOTAL
%

d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na
letra “c” supra
Esses veículos perfazem uma média anual de 46.905.792 km rodados, que corresponde a uma
média anual de 25.245 km por veículo.
e) Idade média da frota, por grupo de veículos
A idade média da frota de veículos em uso ou na responsabilidade da SESAI é de quatro anos.
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f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes,
revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre
outros)
Em 2014, as despesas com combustíveis e lubrificantes atingiram o total de R$ 41.597.417,27,
sendo o valor aproximado de R$ 27.279.586,06 referente aos custos dos veículos próprios conforme
demonstra a Tabela 38 deste relatório de gestão, referente aos veículos próprios e locados dos DSEI
(Fonte Ticket Car). Alguns DSEI possuem contratos de Manutenção de veículos que foram firmados para
atender às demandas pontuais de cada DSEI. Esses contratos totalizaram o montante de R$ 23.967.473,41.
Tabela 38 - Despesas com combustíveis, lubrificantes e aditivos
JANEIRO
R$ 3.138.038,44
FEVEREIRO
R$ 3.353.180,64
MARÇO
R$ 3.293.979,33
ABRIL
R$ 3.414.618,11
MAIO
R$ 3.625.047,77
JUNHO
R$ 3.427.203,80
JULHO
R$ 3.634.139,01
AGOSTO
R$ 3.585.400,89
SETEMBRO
R$ 3.422.073,32
OUTUBRO
R$ 3.615.415,68
NOVEMBRO
R$ 3.621.868,84
DEZEMBRO
R$ 3.466.451,44
R$ 41.597.417,27
Fonte: DGESI/MS

g) Plano de substituição da frota;
A Secretaria de Saúde Indígena ainda não possui um plano de substituição de frota definido, esse
plano ainda está em fase de construção. Os veículos próprios e os que estão na responsabilidade da
SESAI estão sendo substituídos de acordo com as necessidades do Órgão. Contudo, providências
estão sendo tomadas para que todos os veículos de propriedade da SESAI, com mais de 5 anos de
uso sejam substituídos gradativamente.
h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;
Em alguns casos, a experiência tem demonstrado que a aquisição de veículos é mais vantajosa em
relação à locação. Nesse sentido são analisadas situações peculiares, tais como: a destinação do
veículo, as características das atividades a serem desenvolvida, distância das localidades, frequência
de deslocamentos, condições da malha viária, que interferem diretamente na vida útil do veículo,
depreciação, custos de manutenção, quantidade de motoristas no cargo da carreira e custos com
contratação de serviços de motorista, além do crescente aumento da demanda.
i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica
do serviço de transporte.
A estrutura de controle utilizada pela SESAI para gerir a frota de veículos sob sua responsabilidade
é feita por meio de sistemas e outros controles internos, descritos a seguir:




Ticket Car - Sistema de Gerenciamento de Frota de Veículos utilizado pelo Ministério da
Saúde e adotado pela SESAI. Este sistema também é responsável pelo controle do
abastecimento dos veículos e fornecimento de óleos lubrificantes e produtos de borracharia.
O sistema está implementado em Brasília e nos DSEI;
Sascar Híbrido (Satelital/Celular) - É um produto com abrangência em território Nacional, e
é a alternativa em regiões de sombra celular e comunicação imune ao jammer. É um sistema
composto por antenas Satelitais e Satélites na Orbita da Terra (similares ao do Sistema GPS,
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porém em outra faixa de frequência). Através da comunicação via satélite, o Rastreador
entra em contato com o servidor Sascar para informar sua posição ou reportar uma situação
anormal, além de enviar e receber comandos de dados. Proporciona maior cobertura e nível
de segurança da carga, sendo a tecnologia ideal para operação logística de transferência
Interestadual (longas distancias);
 Matrix Sat: É um sistema de rastreamento em tempo real. Com ele é possível fazer o
controle, monitoramento, localização e bloqueio de veículo. Utilizando mapas digitais
vetorizados, com ruas e avenidas de todo o Brasil, permite a localização precisa do veículo
graças à tecnologia GSM/GPRS;
 Autotrac: Ferramenta para controle e manutenção da frota, fornece importantes informações
que permitem ao transportador reduzir significativamente os custos operacionais do
transporte, como por exemplo: consumo de combustível e desgaste de pneus. Além disso,
com o controle de velocidade, RPM, freadas e acelerações bruscas, o equipamento auxilia a
redução de acidentes e o aumento da vida útil do veículo;
 BDT: Boletim Diário de Tráfego;
 Guia de Solicitação de Transporte – Trata-se de uma Guia de preenchimento manual, que é
apresentada ao motorista, no momento do embarque, quando algum servidor necessita
utilizar um veículo institucional para realização de alguma atividade ou trabalho externo.
O uso desses sistemas visa, além do rastreamento dos veículos, o controle de gastos com
manutenção corretiva, bem como os gastos com combustíveis.
7.1.2. Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros
a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços de
transporte
A gestão de alguns Distritos optou pela locação de veículos de terceiros com base em análise
técnica que demonstrou a vantajosidade, em razão das peculiaridades das ações desenvolvidas pelo
DSEI. Em alguns casos, verificou-se a necessidade da terceirização considerando o objetivo de
garantir o acesso aos serviços de saúde da atenção básica, bem como ao serviço de saúde da média e
alta complexidade. A locação de veículos agrega serviços e acessórios tais como: monitoramento,
higienização, manutenção com fornecimento de peças, reposição de pneus e motorista.
A locação de veículos, em regime de exclusividade, disponibilizará transporte adequado às
comunidades indígenas, no DSEI, permitindo assim, o pronto atendimento às ações de saúde, sejam
estas preventivas, educativas, de socorro ou de resgate de pessoas.
A locação encontra ainda amparo legal no Art. 10 do Decreto Lei nº 200/1967:
Art. 10. “A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente
descentralizada”.
§ 1º .(...)
§ 7º “Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e
controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina
administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas
executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde
que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a
desempenhar os encargos de execução.”

Mais recentemente, o Decreto nº 2.271/1997 em seu artigo 1º, ratificou tal entendimento ao
estabelecer que:
“Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal Autárquica e fundacional poderão ser
objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares às atividades que constituem área de competência legal do órgão ou
entidade.”
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b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do serviço de transporte
 A SESAI possui 22 empresas contratadas para prestação de serviço de transporte nos DSEI.
 San Marino Locação de Veículos e Transportes Ltda., CNPJ Nº: 26.995.290/0001-44.
 Sul América Serviços Ltda., CNPJ Nº: 01.424.685/0001-66.
 Asatur Transporte Ltda., CNPJ Nº 12.117.963/0001-59.
 Lovex Veículos Ltda., CNPJ Nº 07.301.213/0001-00
 MJB Comercio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão, CNPJ Nº 07.437.182/0001-01.
 Porfirio Ribeiro Neto, CNPJ: 07.670.761/0001-08.
 4x4 Locadora de Veículos, CNPJ: 14143727/0001-32.
 M.R.H. Locadora de Veículos Ltda., CNPJ: 12326061/0001-22.
 Itaparica Empreendimentos e Locação de Veículos, CNPJ: 08585300/0001-91.
 Samira Send Pereira dos Santos e Silva, CNPJ: 97526020/0001-32.
 Cooperativa de Trabalho em Ciências Agrarias, CNPJ: 02183744/0001-14.
 Duck's Comunicação Ltda. – Me, CNPJ: 05612488/0001-21.
 Souza Comercio Transportes e Serviços, CNPJ: 08985178/0001-40.
 R & J Construções, Locações e Serviços, CNPJ: 11687760/0001-35.
 MMR Locação de Automóveis Ltda., CNPJ: 11624495/0001-46.
 Cogumelo Transporte Ltda., CNPJ: 04.993.775/0001-66.
 DF Silva Mascarenhas Me, CNPJ: 12939738/0001-06.
 J L M de ALMEIDA – EPP, CNPJ: 86960721/0001-69
 J J e SILVA – EPP, CNPJ: 69607729/0001-27
 Premium Servicos e Locacões de Veiculos Ltda – ME CNPJ: 11620814/0001-45
 Francisco de Assis Fernandes da Silva – Me CNPJ: 10502083/0001-70
 D. Lira Comercio Transportes e Serviços Ltda EPP CNPJ: 08.985.178/0001-40.
As empresas J L M de Almeida – EPP, CNPJ: 86960721/0001-69, J J e SILVA – EPP, CNPJ:
69607729/0001-27, Premium Servicos e Locacões de Veiculos Ltda – Me CNPJ: 11620814/000145 e Francisco de Assis Fernandes da Silva – Me CNPJ: 10502083/0001-70 são contratos firmados
em 2014 pelo DSEI Ceará.
c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor contratado e
valores pagos desde a contratação até o exercício de referência do Relatório de Gestão
Quanto à frota de veículos locados, cabe destacar que os DSEI, por serem unidades gestoras
autônomas, são responsáveis pela deflagração de seus processos licitatórios, inclusive os
relacionados à locação de veículos. A Tabela 39 deste relatório de gestão demonstra as informações
solicitadas referentes à frota locada nos DSEI. Ressalta-se que os contratos referentes à empresa
San Marino Locacão de Veiculos e Transportes Ltda CNPJ: 26995290/0001-44 foram feitos com a
vigência de 24 meses. Os valores descritos fazem referência a este período nos DSEI Maranhão,
AL/SE, Bahia, Guamá TO, Kaiapó PA, Litoral Sul e Tocantins.
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Tabela 39 – Demonstrativo das Informações referentes aos Contratos da Frota Locada
DSEI/UASG
Maranhão/257034
Araguaia/257037
Xingu/257041
Xingu/257041
Porto Velho/257049
Yanomami/ 255023
Kayapó MT/257039
Kayapó MT/257039
AL/SE/257023
Cuiabá/257039
Pernambuco/257047
Pernambuco/257048
Pernambuco/257049
Pernambuco/257050
Pernambuco/257051
Pernambuco/257052
Pernambuco/257053
Pernambuco/257054
Pernambuco/257055
Pernambuco/257056
Pernambuco/257057
Xavante/257040
Xavante/257041
Bahia/257032
Ceará/257033
Ceará/257034
Ceará/257035
Ceará/257036
Ceará/257037
Ceará/257038
Ceará/257039
Ceará/257040
Guatoc/257043
MG/257035
MG/257035

Tipo de licitação efetuada

Número do Contrato

Vigência do Contrato

Valor Contratado

Pregão SRP 007/2013
Pregão 020/2012
Pregão 020/2012
Pregão 020/2012
Pregão SRP 32/2012
Pregão 015/2010
Pregão 020/2012
Pregão SRP 020/2013
Pregão SRP 007/2013
Pregão 020/2012
Pregão 017/2011
Pregão 016/2011
Pregão 012/2010
Pregão 039/2010
Pregão 040/2010
Pregão 039/2010
Pregão 012/2009
PREGÃO 032/2010
Pregão 037/2012
Pregão 037/2012
PREGÃO 020/2014
Pregão 020/2012
Pregão 020/2012
Pregão SRP 007/2013
Dispensa de licitação 005/2013
Pregão 003/2014
Pregão 003/2014
Pregão 003/2014
Pregão 003/2014
Pregão 003/2014
Dispensa de Licitação 006/2014
Dispensa de Licitação 006/2014
Pregão SRP 007/2013
Pregão 12/2012
Pregão 12/2012

010/2013
018/2013
016/2013
024/2013
036/2012
106/2010
023/2013
015/2013
014/2013
014/2013
001/2012
002/2012
004/2010
005/2011
006/2011
008/2011
009/2009
010/2010
22/2013
23/2013
028/2014
17/2013
21/2013
013/2013
026/2013
014/2014
012/2014
013/2014
011/2014
010/2014
029/2014
030/2014
010/2013
001/2013
002/2013

15/05/2013 - 14/05/2015
22/04/2013- 21/04/2014
22/04/2013 - 21/04/2014
17/06/2013 - 12/06/2015
20/12/2012 - 19/12/2015
10/08/2010 - 07/08/2015
07/06/2013 - 06/06/2015
22/04/2013 - 21/04/2014
02/09/2013 - 01/09/2015
22/04/2013 - 21/04/2015
09/01/2012 - 09/01/2016
09/01/2012 - 09/01/2016
26/08/2010 - 25/08/2015
07/02/2011 - 07/02/2015
10/02/2011- 09/02/2015
01/04/2011 - 01/04/2015
03/05/2009 - 02/05/2014
03/01/2011 - 03/01/2015
08/03/2013 - 08/03/2015
08/03/2013 - 08/03/2015
09/06/2014 - 09/06/2015
22/04/2013 - 21/04/2014
08/06/2013 - 07/06/2015
24/04/2013 - 22/04/2015
10/09/2013 - 09/03/2014
28/04/2014 - 28/04/2015
28/04/2014 - 28/04/2015
28/04/2014 - 28/04/2015
28/04/2014 - 28/04/2015
28/04/2014 - 28/04/2015
14/08/2014 - 13/02/2015
14/08/2014 - 13/02/2015
16/08/2013 - 15/08/2015
17/01/2013 - 14/07/2015
17/01/2013 - 14/07/2015

1.173.160, 00
42.250,00
47.123,25
2.914.949,76
5.956.825,18
270.000,00
4.005.816,24
47.125,12
8.719.265,44
9.043.734,59
384.768,00
333.900,00
216.855,00
163.992,00
151.941,84
59.564,00
118.800,00
279.000,00
96.000,00
46.500,00
151.200,00
42.250,00
3.399.595,80
34.875.840,00
696.952,50
114.660,00
284.885,99
250.200,00
305.640,00
104.400,00
1.147.800,00
498.600,00
9.618.240,00
767.617,56
168.361,41

Valores Pagos Desde a
Contratação
13.730.320,32
5.722.525,23
6.275.357,68
9.840.183,55
1.092.087,36
6.035.085,94
5.935.737,14
15.967.984,47
1.194.770,37
1.043.364,56
689.166,45
563.039,20
377.278,48
206.040,68
303.314,01
911.502,60
87.731,55
175.348,00
81.391,00
8.368.024,30
22.636.079,23
696.952,50
63.636,97
150.248,31
102.218,69
50.545,07
60.900,00
378.160,20
196.778,25
6.751.333,96
1.187.104,98
208.091,96
630.139,09
5.974.747,70
12.374.318,86
143

MG/257035
Kayapó PA/257044
Litoral Sul/257032
Tocantins/257032
Leste Roraima/257051
Fonte: DGESI/SESAI/MS

Pregão 009/2013
Pregão SRP 007/2013
Pregão SRP 007/2013
Pregão SRP 007/2013
PREGÃO 14/2012

32/2013
007/2013
13/2013
16/2013
15/2012

26/07/2013 - 25/07/2015
24/05/2013 - 23/05/2015
24/04/2013 - 22/04/2015
03/06/2013 - 03/06/2015
15/10/2012 - 14/10/2015

447.990,55
7.398.240,00
23.449.680,00
14.302.080,00
11.793.327,65

8.640.123,83
19.420.718,57
13.730.320,32
5.722.525,23
6.275.357,68
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d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos
A frota de veículos dos DSEIs é regulamentada pelos Decretos nº 6.403/2008 e nº 99.658/90, Lei nº
9.327/1996, Portaria MS nº 2.111/2003 e Instrução Normativa nº 03/2008. É utilizada como apoio
para maior eficiência e efetividade no acompanhamento, monitoramento e execução das ações da
atenção básica previstas na política nacional de atenção às populações indígenas do
subsistema/SUS, bem como nos casos em que o usuário precisa ser removido para os níveis de
atenção de média e alta complexidade.
O veículo também é utilizado para transporte de insumos necessários para a implementação das
ações de saúde indígena para as CASAI, Polos Base e Aldeias.
Atende também às atividades de visitas técnicas de acompanhamento e recebimento de obras;
acompanhamento e/ou fiscalização e supervisão de contratos firmados pelo DSEI com terceiros,
ações de controle visando atender as demandas do DSEI, voltadas para auditorias e fiscalizações,
bem como para a fiscalização do controle Social.
e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ
A frota de veículos da SESAI reveste-se de grande importância no desempenho das atividades
institucionais. É uma ferramenta de apoio aos servidores em suas atividades diárias, bem como no
desenvolvimento dos trabalhos das equipes multidisciplinares de saúde indígena, visando garantir
assistência sem descontinuidades dos serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da
saúde dos povos indígenas, incluindo os relacionados às ações de saneamento ambiental em terras
indígenas e Controle Social. Sem esses veículos as atividades finalísticas do órgão ficariam
seriamente comprometidas.
f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes
seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional
etc.), bem como sua totalização por grupo e geral
A SESAI dispõe de uma frota de 991 veículos locados, todos inseridos na categoria de transporte
comum, Institucional, conforme demostrado na Tabela 38 deste relatório de gestão. O aumento da
frota locada de 2013 para 2014 ocorreu devido a novas contratações feitas pelo DSEI Ceará. No
momento, está sendo desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) um
sistema na área de transportes para uso da SESAI, denominado SIASI TRANSPORTES, para
auxiliar em um controle mais efetivo dos contratos de Locação de veículos.
g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação referida no
atendimento da letra “f” supra
Esses veículos perfazem uma média anual de 12.336.222 Km rodados, que corresponde a uma
média anual de 12.448 km por veículo.
h) Idade média anual, por grupo de veículos
A frota de veículos tem uma idade média de 4 (quatro) anos. Nos contratos mais recentes os
veículos tem idade média de 2 (dois) anos.
i) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes,
revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre
outros), caso tais custos não estejam incluídos no contrato firmado;
Em 2014, as despesas com combustíveis e lubrificantes atingiram o total de R$ 41.597.417,27.
Sendo o valor aproximado de R$ 14.313.671,28 referente aos custos dos veículos locados. Alguns
DSEI possuem contratos de Manutenção de veículos que foram firmados para atender às demandas
pontuais de cada DSEI. No exercício de 2014 esses contratos totalizaram o montante de R$
23.967.473,41.
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j) Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do serviço de transporte de
forma eficiente e de acordo com a legislação vigente.
Os DSEI, por serem unidades gestoras autônomas, gerenciam sua própria frota de veículos, quer
seja própria ou locada, competindo ao nível central da SESAI prestar o apoio necessário para que
esses Distritos realizem a gestão. Atualmente é feita por meio dos seguintes sistemas Ticket Car,
Sascar Híbrido (Satelital/Celular), Matrix Sat, e Autotrac, já descritos no item 6.1.2, alínea “i ”.
Além do monitoramento via satélite e GPRS, tem o BDT- Boletim Diário de Tráfego e a Guia de
Solicitação de Transportes. Essa Guia é de preenchimento manual, entregue ao motorista no
momento do embarque, quando o servidor necessita utilizar um veículo institucional para realização
de alguma atividade ou trabalho externo.
O uso desses sistemas visa além do rastreamento dos veículos o controle de gastos com manutenção
corretiva, bem como os gastos com combustíveis. Portanto, o sistema de monitoramento e controle
dos veículos é o mesmo, tanto no nível central da SESAI, quanto nos DSEI.
7.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário
A Política Nacional de Atenção à Saúde à Comunidade Indígena tem por objetivo a proteção, a
promoção e a recuperação da assistência à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde - SUS, respeitando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e
política desses povos.
Aprovada em 2010 e regulamentada pelo Decreto nº 7.530/2011, a Secretaria Especial de Saúde
Indígena - SESAI coordena e executa o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena em todo Território Nacional. As ações de atenção integral à saúde indígena devem
promover assistências preventivas que atendam as necessidades da população indígena, respeitando
os saberes e as diferenças étnicas. Segurança alimentar e educacional, moradia, medicamentos e
meios de locomoção adequados são direito de todos, na quantidade suficiente e de modo
permanente.
As informações destacadas nesse item referem-se a gestão do patrimônio imobiliário da SESAI,
compreendendo os imóveis que estão sob a responsabilidade do Órgão, sendo utilizados pelos
DSEI.
Com a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena por meio do Decreto 7.336, de 19 de
outubro de 2010, ficou determinado que os bens pertencentes a Saúde Indígena fossem transferidos
para SESAI com o apoio da FUNASA,
Para isso, em 09 de fevereiro de 2011, foi publicada a Portaria nº 215, que criou o Grupo de
Trabalho (GT), composto por representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Secretaria
de Assuntos Administrativos, Secretaria Executiva e Fundação Nacional de Saúde, com o objetivo
de coordenar as ações relativas à transferência dos bens permanentes ativos, incluindo os imóveis,
da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, para o Ministério da Saúde.
No exercício de 2013 inúmeras medidas foram tomadas para garantir que o processo de
transferências do patrimônio fosse concluído. Algumas ações foram realizadas e continuadas em
2014. Medidas como a criação de uma cartilha padronizando as normas e rotinas para a gestão de
bens imóveis de uso especial estão em processo de desenvolvimento. Foi realizado um diagnóstico
para identificar quais DSEI ainda não efetivaram seu processo de inventário, visando dar o apoio
necessário à conclusão no processo de transferencia.
Em decorrência da mudança de gestão no DGESI no exercício de 2014, e alguns outros fatores tais
como a carência de servidores no quadro pessoal dos DSEI, impediram que algumas ações fossem
concluídas.
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No entanto, visando atender as recomendações da CGU, foi publicada a Portaria SESAI nº 26/2014
que reinstitui grupos de trabalhos com o objetivo de continuar a execução do Plano de Providências
Permanente (PPP) junto à CGU no exercício de 2014. Após o diagnóstico realizado para o
inventário de bens imobiliários da unidade, verificou-se que dos 34 DSEI, apenas 09 conseguiram
efetivar seu inventário de imóveis. Assim, ainda no exercício de 2014, foi realizado treinamento do
Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUNET no nível central no
período de 01 a 03 de dezembro de 2014.
Em 2015, seguindo o cronograma de etapas da execução do PPP, está previsto até o primeiro
semestre a capacitação dos servidores do Serviço de Logística (SELOG) dos 34 DSEI no sistema
SPIUNET, e até dezembro de 2015, o acompanhamento das ações dos DSEI para inclusão dos
imóveis, tendo como meta atingir 70% do DSEI com inventários prontos.
Para a demonstração das informações referentes à gestão do patrimônio imobiliário da unidade
foram utilizados os quadros relacionados à distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial e
os imóveis sob a responsabilidade da unidade, exceto imóvel funcional. No que se refere aos
imóveis funcionais não há conteúdo a ser declarado para o exercício de 2014, tendo em vista que
não há ocorrência de imóveis funcionais da União sob responsabilidade da SESAI.
7.2.1. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
A demonstração das informações referente à distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial
de propriedade da União estão consignadas no Quadro A.7.2.1.1 do Anexo VI deste relatório de
gestão.
7.2.2. Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional
A demonstração das informações referente aos imóveis sob a responsabilidade da SESAI estão
consignadas no Quadro A.7.2.2.1 do Anexo VI deste relatório de gestão. Não há ocorrência da
cessão de espaço físico a terceiros em imóvel da União que esteja na responsabilidade da SESAI.
7.2.3. Análise Crítica
O patrimônio imobiliário da SESAI ainda está em fase de regularização, tendo em vista que a
maioria dos imóveis utilizados pelos DSEI é oriunda da FUNASA e o processo de doação desses
bens ainda não foi concluído. Mesmo diante de todas as medidas adotadas no exercício de 2014
para regularização dos imóveis, não houve a finalização das ações inicializadas decorrentes de
vários fatores, já mencionados anteriormente no subitem 7.2 deste relatório de gestão.
7.3. Imóveis Locados de Terceiros
A demonstração das informações referente aos bens imóveis locados de terceiros estão consignadas
no Quadro A.7.3.1 do Anexo VI deste relatório de gestão.
7.3.1. Análise Crítica
Tendo em vista que os imóveis da SESAI não são em número suficiente para atender a demanda de
serviços do Órgão, a locação de imóveis apresenta-se como uma alternativa diante da necessidade
de implantar os programas de Governo e cumprir plenamente sua missão institucional. Os imóveis
locados destinam-se a instalação de Casas de Saúde Indígenas - CASAIS, Postos de Saúde, sedes
administrativa para funcionamento dos serviços de saúde, entre outras destinações.
ITEM 9 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134/2013
Este item destina-se à apresentação dos principais sistemas computacionais utilizados pela SESAI
bem como a eventual necessidade de desenvolvimento de outros sistemas. No entanto, não se aplica
à SESAI informar sobre os contratos na área de Tecnologia da Informação que vigeram no
exercício de 2014, uma vez que não dispõe na sua estrutura regimental de unidade responsável pela
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condução da gestão da tecnologia da informação bem como dos contratos referentes aos sistemas
utilizados. Cabe ao Departamento de Informática do SUS (DATASUS), unidade integrante da
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, a coordenação da função de tecnologia da
informação para o Sistema Único de Saúde, no âmbito do Ministério da Saúde.
8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
8.1. Gestão da Tecnologia da Informação
Os sistemas de informação utilizados pela SESAI são:


Sistema de Informação da Atenção da Saúde Indígena (SIASI);



Sistema de Informação de Saneamento da Saúde Indígena (SISABI);



Sistema de Informações de Insumos Estratégicos (SIES)



Sistema de informação georeferenciada (GEOSI)



Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (indígena) (SIARH)



Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIEM)



Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS)



Sistema de Concessão de Passagens e Diárias (SCPD)



Sistema Integrado de Protocolo e Arquivo (SIPAR)



Sistema de Administração de Material / Medicamentos (SISMAT)



Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN)



Sistema E-car;



Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena
O Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), criado no âmbito do Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) foi reformulado. Agora, o novo sistema fornece dados e
indicadores, que poderão ser utilizados como instrumentos estratégicos na tomada de decisões
importantes e na organização dos serviços.
Como é amplamente reconhecida, a informação é um elemento fundamental nas análises de
situações de saúde, seja em nível local, nacional ou internacional. Não somente oferece subsídios
para o planejamento e a organização dos serviços de saúde, como é de importância nas etapas de
acompanhamento e avaliação. No tocante aos povos indígenas no Brasil, Coimbra Jr. & Santos
apontam que a coleta e análise das informações demográficas e epidemiológicas são ainda bastante
deficientes. Argumentam que é premente o estabelecimento de um sistema de estatísticas contínuas
e confiáveis, preferencialmente integrado aos sistemas nacionais de informação em saúde. Para
esses autores, evidenciar os contrastes e as desigualdades da situação de saúde dos indígenas em
relação a outros segmentos da sociedade nacional, em particular a partir das informações em saúde,
é um passo importante na busca da equidade.
No presente, as dificuldades em se ter um quadro fidedigno do perfil demográfico e epidemiológico
da população indígena estão relacionadas a pouca confiabilidade dos dados existentes, o que limita
a realização de análises mais abrangentes. Esse sistema visa à coleta, ao processamento e à análise
de informações para o acompanhamento da saúde das comunidades indígenas, abrangendo óbitos,
nascimentos, morbidade, imunização, produção de serviços, recursos humanos e infraestrutura.
Por meio do SIASI é possível ter acesso aos dados da população indígena, como a pirâmide
populacional com tabela de população por sexo e faixas etárias por estado, além da população
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indígena total por estado e por município. Outras informações disponíveis no sistema é a população
indígena por região de saúde e municípios e também por Distrito Sanitário Especial Indígena
(DSEI).
Sistema de Informação de Saneamento da Saúde Indígena
O Sistema de Informação de Saneamento em Áreas Indígenas (SISABI) é um instrumento de
acompanhamento e avaliação dos impactos das ações de saneamento nas comunidades indígenas. O
Sisabi integra o Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena (SIASI).
O SISABI é composto pelo censo sanitário, o cadastro de obras e saneamento (CASAN), o Sistema
de Informações sobre a Água (SISAGUA) e o Agente Indígena de Saneamento (AISAN). O módulo
Censo Sanitário reúne dados sobre as fontes de água utilizadas pelas comunidades indígenas,
hábitos de higiene, destino do lixo, sistemas de transportes e comunicação e atividades econômicas
nas aldeias indígenas. Os responsáveis pela aplicação do questionário do Censo Sanitário são os
Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) e os integrantes das equipes multiprofissionais de
saúde.
O Departamento de Saneamento da SESAI armazena dados que revelam em que estágio encontramse as obras de melhoria sanitária, abastecimento de água, construção de estabelecimentos de saúde e
se estão sendo utilizadas pela população indígena. Já o SISAGUA é um sistema de informação de
vigilância da qualidade da água para o consumo humano em áreas indígenas, possibilitando
controlar os níveis de cloro, mercúrio, flúor e Ph da água nas comunidades indígenas. O Sisagua
também registra os dados sobre os sistemas de abastecimentos, a origem da água utilizada e os tipos
de mananciais existentes nas aldeias.
Sistema de Informações de Insumos Estratégicos
O Sistema de Informações de Insumos Estratégicos (SIES), implantado pelo Ministério da Saúde, a
fim de controlar a distribuição e diminuir o desperdício de medicamentos e praguicidas. O Sies foi
criado com o objetivo de substituir o controle manual da distribuição de medicamentos e
praguicidas aos municípios, controlar estoque, possibilidade de rastreamento eficaz do consumo de
insumos, além de agilidade no atendimento. A ferramenta é armazenada on-line, portanto pode ser
acessada por profissionais cadastrados de qualquer computador com acesso a internet, além disso,
garante a segurança das informações salvas. De acordo com Lima, uma das principais vantagens do
SIES é o não desperdício dos insumos por data de validade vencida. O Sistema monitora
automaticamente as datas de validade dos produtos e nos alerta 30, 60 e 90 dias antes do
vencimento. Assim, pode-se orientar o município quanto à utilização destes insumos em tempo
hábil.
Sistema de Informação Georeferenciada
O GEOSI é um sistema de georreferenciamento ou georreferenciação de uma imagem ou um mapa
ou qualquer outra forma de informação geográfica é tornar suas coordenadas conhecidas num dado
sistema de referência. Este processo inicia-se com a obtenção das coordenadas (pertencentes ao
sistema no qual se pretende georreferenciar) de pontos da imagem ou do mapa a serem
georreferenciados, conhecidos como pontos de controle. Os pontos de controle são locais que
oferecem uma feição física perfeitamente identificável, tais como intersecções de estradas e de rios,
represas, pistas de aeroportos, edifícios proeminentes, topos de montanha, entre outros. A obtenção
das coordenadas dos pontos de controle pode ser realizada em campo (a partir de levantamentos
topográficos, GPS – Sistema de Posicionamento Global), ou ainda por meio de mesas
digitalizadoras, ou outras imagens ou mapas (em papel ou digitais) georreferenciados.
No Brasil, a Lei 10.267/01 torna obrigatório o georreferenciamento do imóvel na escritura para
alteração nas matrículas, como mudança de titularidade, remembramento, desmembramento,
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parcelamento, modificação de área e alterações relativas a aspectos ambientais, respeitando os
prazos previstos. A mesma lei criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR), que terá base
comum de informações, gerenciada conjuntamente pelo INCRA e pela Secretaria da Receita
Federal, produzida e compartilhada pelas diversas instituições públicas federais e estaduais
produtoras e usuárias de informações sobre o meio rural brasileiro.
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Indígena)
O Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos abrange todas as Unidades do
Ministério da Saúde, objetiva a integração dos sistemas administrativos, permitindo maior controle
das ocorrências de pessoal e proporcionando a melhoria da gestão por meio de informações
gerenciais.
São visíveis as inúmeras vantagens na utilização da base de dados existente e a possibilidade de
mensuração e efetivo controle da força de trabalho, com o desenvolvimento de funcionalidades não
contempladas na de gestão do Sistema feita pelo Ministério a adequando-o às necessidades e
especificidades da Saúde Indigena com automação e racionalização dos processos de trabalho.
Sistema de Informação de Insumos Estratégicos
O Sistema de Controle de Dispensação de Insumos Estratégicos (SIEM-Municipal) visa
disponibilizar as informações necessárias à gestão de recursos do Programa de Dispensação de
Insumos Estratégicos de Saúde.
Através do cadastro on-line de informações e sua posterior visualização pelo próprio sistema, o
gestor pode acompanhar a distribuição de recursos de forma equilibrada e controlada.
Distribuído em sistemas específicos por área de gestão (Sistema de Insumos para Diabetes e
sistemas de cadastro específicos para outras patologias), o acesso ao SIEM é restrito aos
representantes (gestores) cadastrados.
Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica
O Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HORUS) é fruto da parceria
estabelecida, em 2009, entre o Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde
(DAF/MS); a Secretaria Municipal de Saúde de Recife (SMS/PE); a Empresa Pública de
Informática do Recife (Emprel); o Departamento de Informática do SUS (DataSUS/MS); o
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (CONASEMS).
Seu objetivo é contribuir para a qualificação da gestão da Assistência Farmacêutica nas três esferas
da Saúde, promovendo melhoria do atendimento nos serviços e da qualidade de vida dos usuários.
A partir de sua utilização, os estados e municípios poderão conhecer o perfil de acesso e utilização
dos medicamentos pelos usuários dos serviços de saúde, contribuir para a formação de um sistema
nacional de informações em Assistência Farmacêutica no SUS, contribuir para qualificar a atenção
à saúde da população assistida pelo SUS, contribuir para a ampliação do acesso e da promoção do
uso racional de medicamentos e aperfeiçoar os mecanismos de controle e aplicação dos recursos
financeiros.
O HÓRUS permite aos gestores o controle mais eficiente dos recursos financeiros investidos nos
processos de aquisição e distribuição dos medicamentos; melhor controle de estoque com redução
das perdas e das interrupções no fornecimento dos medicamentos nos serviços; geração de dados
para o desenvolvimento de indicadores de assistência farmacêutica para auxiliar no planejamento,
avaliação e monitoramento das ações nessa área.
Aos profissionais de saúde envolvidos na Assistência Farmacêutica: conhecer o perfil de utilização
de medicamentos pela população local; conhecer os agravos mais prevalentes na comunidade;
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rastrear os medicamentos distribuídos e dispensados; realizar intervenções que contribuam para a
melhoria do acesso e promoção do uso racional de medicamentos e aos usuários o agendamento das
dispensações e obtenção de informações em linguagem adequada acerca dos medicamentos
dispensados, a fim de atender as singularidades relativas à dispensação de medicamentos, o
HÓRUS foi configurado para gerenciar e reunir as informações dos três componentes da
Assistência Farmacêutica:


Componente Básico da Assistência Farmacêutica: HÓRUS Básico
Possibilita o registro do fluxo de medicamentos e insumos em toda a rede de saúde
municipal, bem como entre estados e municípios, incluindo as regionais estaduais de
saúde. Tem como objetivo qualificar a gestão e execução do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica, por meio de cadastro único dos usuários, bem como dos
medicamentos e insumos. O HÓRUS Básico também disponibiliza uma série de temas
selecionados, reunidos sob o título de “Condutas Baseadas em Evidências sobre
Medicamentos Utilizados em Atenção Primária à Saúde”, além de outras publicações
elaboradas no intuito de disponibilizar às equipes de saúde informações para fundamentar a
seleção, prescrição e dispensação de medicamentos essenciais, contribuindo para o uso
racional de medicamentos.



Componente Especializado da Assistência Farmacêutica: HÓRUS Especializado
Possibilita o registro do fluxo de medicamentos em toda a rede estadual que gerencia o
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; cadastro único de pacientes com
possibilidade de consulta aos usuários cadastrados no HÓRUS Básico; geração eletrônica
dos arquivos da APAC; cálculo das doses de ataque para os medicamentos com regime
posológico diferenciado; parametrização de todos os critérios dos Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas, facilitando a avaliação das solicitações, entre outros. Tem como
objetivo qualificar a gestão e execução do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica. Substituirá gradativamente o Sismedex, atual sistema do Ministério da
Saúde utilizado para a gestão do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
uma vez que permite reunir informações acerca do consumo dos medicamentos fornecidos
pelo SUS, constantes nos elencos do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica.



Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica: HÓRUS Estratégico
Permite executar e/ou acompanhar ações de gestão da Assistência Farmacêutica dos
medicamentos do Componente Estratégico, cujo financiamento e abastecimento são de
responsabilidade da esfera federal. O projeto iniciou com os Programas Nacionais de
Controle da Tuberculose e Hanseníase e encontra-se em fase de levantamento dos
requisitos e definição das regras de negócio para posteriormente atender os demais
Programas de Saúde do componente (DST/AIDS, malária, leishmaniose, doença de chagas,
esquistossomose, cólera, outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional;
alimentação e nutrição, tabagismo, sangue e hemoderivados; e imunobiológicos).

O HÓRUS está integrado ao Cartão Nacional de Saúde e ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde e, apesar de sua adesão não ser obrigatória por parte dos estados e municípios brasileiros,
está apto a integrar os diferentes sistemas de controle e gestão de medicamentos no âmbito do
Ministério da Saúde e interoperar com os sistemas estaduais e municipais, visando à construção de
um banco nacional de informação da assistência farmacêutica no SUS.
HÓRUS Indígena - Componente Indígena da Assistência Farmacêutica
Por meio de uma parceria entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos
(SCTIE), a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e o Departamento de Informática do
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SUS (DATASUS), foi desenvolvido o módulo do HÓRUS para a gestão da Assistência
Farmacêutica no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS). O Hórus está sendo
implantado nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), pólos-base, Casas de Saúde do
Índio (CASAI) e demais unidades de distribuição e dispensação de medicamentos do SASISUS.
Com a informatização será possível registrar as entradas, saídas e fluxo de produtos de
medicamentos na rede de saúde indígena contribuindo para o planejamento, monitoramento,
avaliação e execução das ações da Assistência Farmacêutica, com vistas à ampliação do acesso da
população indígena aos medicamentos essenciais.
Apesar das funcionalidades do HÓRUS estarem diferenciadas por perfil de acesso para cada
componente da Assistência Farmacêutica, o HÓRUS é um sistema único, ou seja, caracteriza-se por
ser uma ferramenta que permite a gestão dos dados dos usuários do SUS de forma integrada,
independentemente, do componente em que o usuário foi atendido.
SCPD - Sistema de Concessão de Passagens e Diárias
O SCDP viabiliza a administração das solicitações e pagamentos de diárias e passagens de
servidores públicos a serviço. Desta maneira possibilita que as requisições sejam feitas por meio de
terminais eletrônicos, diminuindo o tempo de emissão e melhorando as condições de atendimento e
consulta dos usuários.
O sistema, operado no endereço http://www2.scdp.gov.br, possibilita, ainda, o compartilhamento de
uma base de dados única, administrada pelo Gestor Central do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e pelos Gestores Setoriais de cada Ministério, o que permite um maior controle
físico e financeiro das diárias e passagens emitidas no âmbito da Administração Pública Federal.
SIPAR - Sistema Integrado de Protocolo e Arquivo
Objetivos do sistema: O Sistema Integrado de Protocolo e Arquivo do Ministério da Saúde (SIPAR)
é um sistema que permite o protocolo, acompanhamento e arquivo dos documentos, facilitando a
coordenação do fluxo documental.
O SIPAR provê a rastreabilidade de documentos ou processos no âmbito do Ministério da Saúde e
permite o gerenciamento e o acesso às informações geridas pelo MS, bem como a realização de
pesquisas.
Sistema de Administração de Material / Medicamentos
O SISMAT automatiza todos os processos relativos ao gerenciamento de materiais de consumo, no
âmbito do Ministério da Saúde. Sua fácil utilização permite ao servidor a agilidade nos pedidos,
além de garantir ao almoxarifado a administração racional e eficiente de materiais utilizados pelo
Ministério, em tempo real.
Sistema de Informação de Insumos Estratégicos
O SIES é um aplicativo demandado pela Diretoria Técnica de Gestão, da Secretaria de Vigilância
em Saúde (MS), que estabelecei o fluxo dos procedimentos e forneceu os dados necessários ao seu
desenvolvimento.
A Área de desenvolvimento de Sistemas do Ministério da Saúde DATASUS desenvolvel o SIES
para ambiente WEB, utilizando a linguagem ASP, em banco de dados Oracle. O sistema foi
implantado no Ministério da Saúde em 2002, sendo o setor responsável pela sua gestão o Núcleo de
Insumos Estratégicos NIES, e sua manutenção por competência do DATASUS.
Sistema de Informações de Agravos de Notificação
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O SINAN tem por objetivo o registro e processamento dos dados sobre agravos de notificação em
todo o território nacional, fornecendo informações para análise do perfil da morbidade e
contribuindo, desta forma, para a tomada de decisões em nível municipal, estadual e federal.
Os dados são coletados a partir da Ficha Individual de Notificação (FIN) que é preenchida pelas
unidades assistenciais para cada paciente quando da suspeita da ocorrência de problema de saúde de
notificação compulsória ou de interesse nacional, estadual ou municipal. Este instrumento deve ser
encaminhado aos serviços responsáveis pela informação e/ou vigilância epidemiológica das
Secretarias Municipais, que devem repassar semanalmente os arquivos em meio magnético para as
Secretarias Estaduais de Saúde (SES). A comunicação das SES com a SVS deverá ocorrer
quinzenalmente, de acordo com o cronograma definido pela SVS no início de cada ano.
Os dados também podem ser coletados a partir da Ficha Individual de Investigação (FII), que é um
roteiro de investigação, que possibilita a identificação da fonte de infecção e os mecanismos de
transmissão da doença. Ainda constam a Planilha e o Boletim de acompanhamento de surtos e os
Boletins de acompanhamento de Hanseníase e Tuberculose.
Quanto à necessidade de desenvolvimento de novos sistemas, projeto gerenciado pela SESAI,
destaca-se o SIASI 4.0 (em processo de desenvolvimento) necessitando de várias funcionalidades
citadas abaixo. É importante registrar que a SESAI vem buscando ações junto ao DATASUS para o
andamento dos ajustes necessários nos sistemas utilizados pela unidade.


Necessidades reformulação ou aprimoramento



Módulo de Geoinformação - SISABI/GEOSI



Módulo de produção SIASI - CASAI



Sistema de controle de obras DSESI - Monitoramento do processo de construção
(Edificações e Saneamento) em área Indígena (desde a licitação à construção da obra)



BI - Saúde Indígena



Sistemas de Informação do SUS adaptados a Saúde Indígena (vertente indígena dos
sistemas): SIVEP/DDA; SIM/SINASC; Hórus; Ouvidorias distritos Indígenas;
Acompanhamento e controle dos repasses de recursos financeiros realizados pelo SUS aos
municípios para atenção à população indígena; E-Car (acompanhamento financeiro dos
projetos estratégicos); Plataforma para interação dos Conselhos de Saúde Indígena; Sistemas
de Vigilância; Compras, IES e contratação de serviços; SINAN; Cadastro dos conselhos de
Saúde Indígena.



Sistema de controle de transporte



Sistema de controle de contratos



Captação de dados em áreas remotas - SIASI/GEOSI

Destaca-se também a necessidade de adaptação da ferramenta E-car para o acompanhamento das
ações executadas pelos DSEI. Atualmente não há sistemas que gerencie essas ações dificultando os
processos de acompanhamento e monitoramento das ações realizadas pelos DSEI bem como a
avaliação dos resultados observados mediante os indicadores de desempenho dessas unidades.
ITEM 10 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134/2013
Este item visa obter um panorama geral sobre a adesão da unidade a práticas que convergem para a
sustentabilidade ambiental, mormente no que diz respeito a licitações sustentáveis mediante o
preenchimento da avaliação.
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9. GESTÃO DO
AMBIENTAL

USO

DOS

RECURSOS

RENOVÁVEIS

E

SUSTENTABILIDADE

9.1. Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na
Contratação de Serviços ou Obras
Quadro A.9.1.1 – Aspectos da Gestão Ambiental
Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a
associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006?
As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no
Decreto nº 7.746/2012?
A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto
7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8.
A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de
novembro de 2012?
O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os
tópicos nele estabelecidos?
O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?

Avaliação
Sim

Não

X
X
X
X
X
X
X

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.
Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados
semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados
X
8.
medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?
Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.
Considerações Gerais
As ações de sustentabilidade dessa UJ, seguem o cronograma e as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde
em consonância com o projeto Esplanada sustentável do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.
Fonte: DGESI/SESAI/MS

ITEM 11 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134/2013
Este item visa demonstrar as providências adotadas pela SESAI para dar cumprimento às
deliberações exaradas em acórdãos do TCU, às recomendações feitas pelo órgão de controle interno
(OCI), bem como o levantamento das informações sobre o cumprimento das obrigações constantes
da Lei nº 8.730/1993 e da LDO 2014, além das medidas administrativas adotadas pela SESAI para
apuração de dano ao erário.
10. ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS E DEMANDAS DE
ÓRGÃO DE CONTROLE
10.1. Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU
As informações deste subitem referem-se às deliberações do TCU atendidas pela SESAI no
exercício de 2014 bem como as deliberações que permaneceram pendentes de atendimento até o
final do referido exercício. Tais informações estão consignadas nos Quadros A.10.1.1 e A.10.1.2 do
Anexo VII deste relatório de gestão.
10.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)
As informações deste item referem-se às recomendações da CGU atendidas pela SESAI no
exercício de 2014 bem como as recomendações que permaneceram pendentes de atendimento até o
final do referido exercício. Tais informações estão consignadas nos Quadros A.10.2.1 e A.10.2.2 do
Anexo VII do presente relatório de gestão.
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10.3. Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93
Este subitem visa demonstrar as informações quantitativas e qualitativas sobre o acompanhamento,
pela SESAI, das obrigações referentes à entrega da declaração de bens e rendas (DBR) conforme o
art. 1° da Lei nº 8.730/93.
10.3.1. Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93
Quadro A.10.3.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a
DBR
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Situação em Relação às
Final do
Posse ou Início
Funções Obrigados a
Exigências da Lei nº
Exercício de
Final do
do Exercício de
Entregar a DBR
8.730/93
Cargo,
Exercício
Cargo, Emprego
Emprego ou
Financeiro
ou Função
Função
Obrigados a entregar a DBR
Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei Entregaram a DBR
nº 8.730/93)
Não cumpriram a obrigação
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Cargos Eletivos
Não cumpriram a obrigação
Obrigados a entregar a DBR
12
9
38
Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de
Entregaram a DBR
12
9
38
Confiança ou em comissão)
Não cumpriram a obrigação
0
0
0
Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas/SAA/SE-MS
Obs: Os quantitativos incluem DAS/FCT/FG

10.3.2. Situação do Cumprimento das Obrigações
Os servidores são obrigados a entregar o Formulário de Autorização de Acesso à Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, conforme determina a Lei nº 8.730/93. No ato
de posse, a entrega é requisito essencial para sua efetivação. As informações das entregas são
armazenadas em banco de dados do programa EXCEL. Os Formulários de Autorização de Acesso à
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física são recebidos em papel e
arquivados na pasta de assentamentos funcionais dos servidores.
O Quadro A.10.3.2.1 do Anexo VIII deste relatório de gestão apresenta a declaração com o nome
dos servidores que autorizaram o acesso, por meio eletrônico, às cópias de Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
10.4. Medidas Administrativas para Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário
Conforme orienta a Portaria TCU nº 90/2014 o quadro referente às medidas adotadas em caso de
dano ao erário tem por objetivo quantificar os casos de danos, objeto de medidas internas
administrativas adotadas pela Unidade Jurisdicionada, bem como, ante a não reparação do dano, o
número de tomadas de contas especiais instauradas e remetidas ao TCU. No entanto, a SESAI não é
competente para a instauração de Tomada de Conta Especial no âmbito do Ministério da Saúde.
Também não há ocorrência do número de processos instaurados, após terem sido esgotadas as
medidas administrativas sem a elisão do dano no âmbito da SESAI. Tal fato justifica o não
preenchimento do quadro apresentado na legislação mencionada. No entanto, em cumprimento da
às informações solicitadas na DN TCU 139/2014, especialemente nas alterações determinadas na
alínea “b” do § 1º do art 4º, cumpre-nos os seguintes esclarecimentos de modo complementar
quanto aos esforços da unidade para sanar o débito no âmbito interno conforme os Quadros
A.10.4.1, A.10.4.2, A.10.4.3 e A.10.4.4 deste relatório de gestão.
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Quadro A.10.4.1 – Medidas Internas Visando a Apuração de Ocorrência de Dano ao Erário – DSEI Bahia
Unidade: DSEI BA
Inclusão de Análise crítica que Demonstre as medidas administrativas adotadas para apurar responsabilidade por
ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços da SESAI para sanar o débito no âmbito interno
a) Item 2.1.3 do RA n.º 00190.002501/2014-44 – “Pagamento indevido por utilização de veículos fora do serviço
revela descontrole e exemplifica prejuízos.”
Recomendação 1: Adotar as providências necessárias para o ressarcimento dos valores pagos indevidamente por
serviços alheios ao contrato – Prejuízo estimado pela CGU em R$59.304,96.
O não cumprimento desta recomendação se deve ao fato de que este Distrito só tomou ciência o Relatório Final com
as recomendações da CGU em 23.01.2015, no entanto, para fins de cumprimento da recomendação em questão, este
Distrito já solicitou à AGU orientações para devidas providências na condução do processo de apuração das supostas
irregularidades.
b) Item 2.1.4 do RA n.º 00190.002501/2014-44 – “Simulação de pesquisa de preços e condução irregular do
processo licitatório contribuiu para contratação do serviço com sobrepreço avaliado de R$12.803.461,70, no
âmbito do DSEI/BA, e no efetivo superfaturamento de R$6.408.632,40.”
Recomendação 1: Efetuar a glosa de eventuais saldos pendentes de pagamento e na existência de tal situação, reaver
os valores pagos a maior mediante abertura de processo administrativo específico.
Após o recebimento do Relatório Preliminar da CGU, bem como de decisão judicial, este Distrito passou a realizar a
glosa das faturas de acordo com o cálculo apresentado pelo órgão de controle.
Recomendação 2: Apurar responsabilidades de quem deu causa aos danos ao Erário.
Em relação a esta recomendação a SESAI solicitou abertura de Sindicância Administrativa, com vistas à apuração de
irregularidades no processo 25000.098437/2014-18, sendo assim estamos no aguardo dos resultados da apuração.
Não obstante, a gestão deste Distrito tem pleno interesse em apurar as inconformidades apontadas no Relatório de
Auditoria da CGU, para fins de apuração de responsabilidade de quem deu causa ao dano ao erário, bem como, se
assim forem confirmadas as supostas irregularidades, providenciará os trâmites processuais para ressarcimento dos
valores.
Demonstração da estrutura tecnológica e de pessoal para a gestão da fase interna das TCE.
Não há conteúdo a declarar, pois não houve instauração de TCE
Quantidade de fatos que foram objeto de medidas administrativas internas no exercício de referência
02 - referentes à Recomendação 1 e 2, do Item 2.1.4, do RA n.º 00190.002501/2014-44
Quantidade de fatos em apuração que, pela avaliação da unidade, tenham elevado potencial de se converterem em
tomada de contas especial a ser remetida ao órgão de controle interno e ao TCU.
01 - Recomendação 1 – Item 2.1.3 do RA n.º 00190.002501/2014-44
Quantidade de fatos cuja instauração de tomada de contas especial tenha sido dispensada nos termos do art. 6º da IN
TCU 71/2012
Não se aplica.
Quantidade de tomadas de contas especiais instauradas no exercício, remetidas e não remetidas ao Tribunal de
Contas da União.
Não há dados a declarar, visto que não houve tomadas de contas especiais.
Fonte: Gabinete – SESAI/MS
Quadro A.10.4.2 – Medidas Internas Visando a Apuração de Ocorrência de Dano ao Erário – DSEI Cuiabá
Unidade: DSEI Cuiabá
Inclusão de Análise crítica que Demonstre as medidas administrativas adotadas para apurar responsabilidade por
ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços da SESAI para sanar o débito no âmbito interno
Relatório da CGU referente ao município de Santo Antônio do Leverger/MT: DSEI Cuiabá:
Com o objetivo de apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário apontado pela CGU no Relatório
referente ao município de Santo Antônio do Leverger/MT, no valor de R$ 470.419,08, relativos aos itens 2.1.1.1 e
2.2.1.8, esta Secretaria solicitou manifestação acerca das constatações apuradas pela CGU, bem como envio de
documentação comprobatória das medidas adotadas para o saneamento das irregularidades e/ou devolução do
prejuízo causado ao Erário Público.
A seguir, por meio da Portaria SE, de 22 de janeiro de 2015, publicada no Boletim de Serviço nº 04 do Ministério da
Saúde, em 26 de janeiro de 2015, instituiu-se um Grupo de Trabalho, que será composto por representantes da
Secretaria Especial de Saúde (SESAI), da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), do Fundo Nacional de Saúde (FNS)
e do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), que terá 30 (trinta) dias para realizar a análise da
documentação apresentada pelo citado município.
Demonstração da estrutura tecnológica e de pessoal para a gestão da fase interna das TCE.
Não há conteúdo a declarar, pois não houve instauração de TCE
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Quantidade de fatos que foram objeto de medidas administrativas internas no exercício de referência
02 (dois) fatos referentes ao itens 2.1.1.1 e 2.2.1.8 do Relatório da CGU referente ao município de Santo Antônio do
Leverger/MT
Quantidade de fatos em apuração que, pela avaliação da unidade, tenham elevado potencial de se converterem em
tomada de contas especial a ser remetida ao órgão de controle interno e ao TCU.
Até a presente data não conteúdo a ser declarado
Quantidade de fatos cuja instauração de tomada de contas especial tenha sido dispensada nos termos do art. 6º da IN
TCU 71/2012
Até a presente data não conteúdo a ser declarado
Quantidade de tomadas de contas especiais instauradas no exercício, remetidas e não remetidas ao Tribunal de
Contas da União.
Até a presente data não conteúdo a ser declarado
Fonte: Gabinete – SESAI/MS
Quadro A.10.4.3 – Medidas Internas Visando a Apuração de Ocorrência de Dano ao Erário – DSEI Xavante
Unidade: DSEI Xavante
Inclusão de Análise crítica que Demonstre as medidas administrativas adotadas para apurar responsabilidade por
ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços da SESAI para sanar o débito no âmbito interno
As providências adotadas por essa Administração dentre os aspectos que encontram-se em sua governabilidade
referem-se a:
a) Em atendimento a essas Constatações, essa Coordenação enviou Ofícios de nºs 424/GAB/DSEI Xavante, de
16/07/14; 702/GAB/DSEI Xavante, de 12/09/2014; e 763/GAB/DSEI Xavante, de 08/10/2014, à Prefeitura Municipal
de Campinápolis, remetido ao Sr. Jeovan Faria – Prefeito, solicitando providências de respostas aos referidos
questionamentos, estipulando o prazo de 10 (dez) dias, já que dependia na ocasião de respostas de gestões anteriores.
A partir dessa demanda, foi realizada uma reunião, na referida Prefeitura, a qual foi lavrada uma Memória assinada
por todos os presentes, onde a referida instituição se compromete a levantar junto ao estado e órgãos de controle, a
identificação dessas despesas em função de tratar-se de gastos outra gestão municipal. Assim sendo, essa
Administração aguarda a conclusão desses levantamentos por parte da Prefeitura, fim as informações serem
encaminhadas à SESAI para medidas cabíveis;
b) Respostado pela referida Empresa por meio do Ofício 002/Presidência/ONT/BGS, em 15/10/2014, com as devidas
explanações acerca dos pleitos, as quais foram enviadas na ocasião ao nível central da SESAI, cujas orientações para
a adoção de providências cabíveis estão sendo aguardadas por essa Administração respectivas às medidas
administrativas que o caso requer;
c) Respostado pela referida Empresa por meio do Ofício 002/Presidência/ONT/BGS, em 15/10/2014, com as devidas
informações acerca da devolução do valor de R$ 20.314,30 (vinte mil trezentos e quatorze reais e trinta centavos),
com cópias dos comprovantes anexados ao referido documento, as quais foram enviadas na ocasião ao nível central
da SESAI, cujas orientações para a adoção de providências cabíveis estão sendo aguardadas por essa Administração;
d) Respostado pela referida Instituição por meio do Ofício SMS/JUD.316/2014, em 16/10/2014, cópia do Termo de
Ajuste Sanitário 175, a partir das constatações realizadas pelo Departamento de Nacional de Auditoria do SUS, do
Núcleo Estadual em Mato Grosso, sem nenhuma menção aos questionamentos das informadas contidas no Ofício em
referência enviado por essa Administração;
e) Respostado pela referida Empresa por meio do Ofício 002/Presidência/ONT/BGS, em 15/10/2014, com as devidas
informações acerca da devolução do valor de R$ 20.380,78 (vinte mil trezentos e oitenta reais e setenta e oito
centavos), com cópias dos comprovantes anexados ao referido documento, alegando ausência das planilhas
explicativas anexas tendo em vista que não foram encontrados os valores informados pela referida Auditoria. Esses
documentos foram enviados na ocasião ao nível central da SESAI, cujas orientações para a adoção de providências
cabíveis estão sendo aguardadas por essa Administração;
f) Respostado pela referida Empresa por meio do Ofício 002/Presidência/ONT/BGS, em 15/10/2014, com as devidas
explanações acerca dos pleitos, as quais foram enviadas na ocasião ao nível central da SESAI, cujas orientações para
a adoção de providências cabíveis estão sendo aguardadas por essa Administração respectivas às medidas
administrativas que o caso requer;
g) Respostado por meio do Memorando 270/GAB/DSEI Xavante, de 02/11/2014, ao Gabinete da SESAI/MS,
informando da disponibilidade dessa Administração, a qual aguarda cópia dos documentos que serviram à análise da
Auditoria para atendimento e avaliação das metas propostas.
Demonstração da estrutura tecnológica e de pessoal para a gestão da fase interna das TCE.
Não há conteúdo a declarar, pois não houve instauração de TCE
Quantidade de fatos que foram objeto de medidas administrativas internas no exercício de referência
Não há conteúdo a declarar
Quantidade de fatos em apuração que, pela avaliação da unidade, tenham elevado potencial de se converterem em
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tomada de contas especial a ser remetida ao órgão de controle interno e ao TCU.
Não há conteúdo a declarar
Quantidade de fatos cuja instauração de tomada de contas especial tenha sido dispensada nos termos do art. 6º da IN
TCU 71/2012
Não há conteúdo a declarar
Quantidade de tomadas de contas especiais instauradas no exercício, remetidas e não remetidas ao Tribunal de
Contas da União.
Não há conteúdo a declarar
Fonte: Gabinete – SESAI/MS
Quadro A.10.4.4 – Medidas Internas Visando a Apuração de Ocorrência de Dano ao Erário – DSEI MG/ES
Unidade: DSEI MG/ES
Inclusão de Análise crítica que Demonstre as medidas administrativas adotadas para apurar responsabilidade por
ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços da SESAI para sanar o débito no âmbito interno
Item 3.1.1.2 – Recomendação 1: Foi solicitado apoio à SESAI (nível central - Brasília) considerando que os DSEI's
não têm competência para instaurar e conduzir sindicâncias e/ou processos administrativos disciplinares, com base no
Decreto 8.065 de 07/08/2013 que aprova a Estrutura Regimental e Portaria nº 3.965 de 14/12/2010 que aprova os
regimentos internos dos órgãos do Ministério da Saúde. Contudo com advento no ano de 2013 do Sistema de
Correição do Poder Executivo Federal – Decreto 8065/2013 é que vislumbrou-se a possibilidade de atendimento da
recomendação na esfera administrativa. Mesmo assim, foram exercidas cobranças do débito apontado à empresa VR
Consultoria, sem sucesso. Diante do ocorrido, foi encaminhado ofício nº 481/2014 à PU/MG com a finalidade de
ajuizamento de judicial objetivando o pagamento do débito.
Item 3.1.1.3 – Recomendação 1: Foi encaminhado ofício nº 481/2014 à PU/MG com a finalidade de ajuizamento de
judicial objetivando o pagamento do débito.
Item 3.1.1.4 – Recomendação 1: Foram exercidas cobranças do débito apontado a empresa VR Consultoria, sem
sucesso. Diante do ocorrido, foi encaminhado ofício nº 481/2014 à PU/MG com a finalidade de ajuizamento de
judicial objetivando o pagamento do débito.
Demonstração da estrutura tecnológica e de pessoal para a gestão da fase interna das TCE.
Não há conteúdo a declarar, pois não houve instauração de TCE
Quantidade de fatos que foram objeto de medidas administrativas internas no exercício de referência
03 Fatos:
Item 3.1.1.2 – Recomendação 1 – R$92.914,64
Item 3.1.1.3 – Recomendação 1 – R$568.246,51
Item 3.1.1.4 – Recomendação 1 – R$122.662,20
Quantidade de fatos em apuração que, pela avaliação da unidade, tenham elevado potencial de se converterem em
tomada de contas especial a ser remetida ao órgão de controle interno e ao TCU.
Até a presente data não conteúdo a ser declarado
Quantidade de fatos cuja instauração de tomada de contas especial tenha sido dispensada nos termos do art. 6º da IN
TCU 71/2012
Até a presente data não conteúdo a ser declarado
Quantidade de tomadas de contas especiais instauradas no exercício, remetidas e não remetidas ao Tribunal de
Contas da União.
Até a presente data não conteúdo a ser declarado
Fonte: Gabinete – SESAI/MS

10.5. Alimentação SIASG E SICONV
As declarações referentes à alimentação nos sistemas SIASG e SICONV pelos 34 DSEI estão
consignadas nos Quadros 10.5.1 a 10.5.34 do Anexo IX do presente relatório.
ITEM 12 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134/2013
Este item visa demonstrar as informações quanto à elaboração e à fidedignidade das informações
contidas nas demonstrações contábeis elaborada pela SESAI e à implementação de sistemática de
apuração de custos, bem como acompanhar a implementação dos novos critérios e procedimentos
estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. No entanto,
não se aplica à SESAI o subitem 12.1da Parte A do Anexo II da DN TCU nº 134/2013, tendo em
vista que não dispõe na sua estrutura regimental unidade de contabilidade para tratamento das
informações solicitadas. Tais informações competem à Coordenação de Contabilidade do Fundo
158

Nacional de Saúde, unidade responsável pela contabilidade do Ministério da Saúde e o
Departamento de Logísitca (DLOG) responsável pelo controle dos Bens (Ativos) do Ministério da
Saúde. Os subitens 12.5 a 12.8 do mesmo diploma legal não estão indicados para a SESAI
conforme a estrutura prevista no sistema E-contas do Tribunal de Contas da União por não se
aplicar â natureza jurídica da unidade.
11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
11.1. Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade
A SESAI não utiliza nenhum método, modelo ou ferramenta para apuração de custos dos seus
produtos/serviços ou das suas unidades administrativas. Não há unidade em sua estrutura regimental
com a responsablidade por tal atividade e nem profissionais com expertise em modelagem de
apuração de custo. Desta forma não foi empreendida nenhuma atividade ou experiência em relação
à apuração de custo no âmbito desta unidade jurisdicionada. A setorial de custos no âmbito do
Ministério da Saúde é a Secretaria Executiva conforme a Portaria GM/MS nº 405, de 8 de março de
2012. Como atividade recente na administração pública e no âmbito do Ministério da Saúde não foi
estabelecida qualquer diretriz acerca de apuração de custos a esta Secretaria no exercício de 2014.
No entanto, o DSESI utilizou alguns parâmetros para determinação dos custos das obras realizadas
numa tentativa incipiente de demonstrar se houve economia ou deseconomia em 2014, conforme
demonstrado no item 4.3 deste relatório de gestão.
11.2. Informações sobre a Conformidade Contábil dos Atos e Fatos da Gestão Orçamentária,
Financeira e Patrimonial
A Coordenação de Contabilidade do Ministério da Saúde compete:


Fazer a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial praticados pelos ordenadores de despesa e responsáveis por bens públicos,
 Orientar a análise dos procedimentos contábeis realizados, sugerindo correções das
impropriedades, conforme incisos II e III do art. 171 da Portaria GM/MS Nº 3.965, de 14 de
dezembro de 2010,
 Enviar às Unidade Gestoras da SESAI as notificações referentes às inconsistências das
conformidades contábeis junto ao SIAFI, por meio de Memorando.
As unidades gestoras compete apresentar justificativas sobre as inconsistências junto a Coordenação
de Contabilidade e adotar medidas de correção. Informa-se que a unidade do nível central da
SESAI não monitora as inconsistências apontadas, tendo em vista o desconhecimento das mesmas,
uma vez que a unidade de contabilidade do MS envia diretamente aos DSEIs as notificações e
recebem diretamente dos mesmos os esclarecimentos.
11.3. Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis
As declarações referentes ao item 11.4 da DN TCU nº 134/2013 estão consignadas nos Quadros
A.11.3.1 a A.11.3.35 do Anexo X do presente relatório.
ITEM 13 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134/2013
Não há dados a ser declarados pela unidade. Ressalta-se que todas as informações consideradas
relevantes pela unidade já foram devidamente registradas nos itens anteriores.
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SEÇÃO IV
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto no presente relatório, pode-se concluir que a SESAI atuou no exercício de 2014,
em consonância com os objetivos traçados para o período, observando os princípios e regras que
disciplinam os atos de gestão da Administração Pública Federal, atingindo os resultados esperados
para o exercício diante das inúmeras dificuldades e complexidades inerentes ao atendimento à
população indígena.
As principais dificuldades encontradas para o pleno alcance das metas fixadas para o exercício,
como já explicitado, decorreram em grande parte da escassez crônica de recursos humanos em face
da alta rotatividade profissional e dificuldades na contratação desses profissionais, assim como as
dificuldades logísticas inerentes à saúde indígena devido a localização geográfica das áreas
indígenas, dado à distância e difícil acesso às aldeias. A não aprovação de concurso público no
âmbito da Saúde Indígena precariza o vinculo com os trabalhadores. Como alternativa para sanar tal
dificuldade foi elaborada uma proposta para a criação do Instituto Nacional de Saúde Indígena, a
qual encontra-se em análise na Casa Civil.
Outra dificuldade recorrente no presente relatório refere-se aos sistemas de informação,
especialmente o SIASI em determinados lugares onde a conexão com a internet não funciona. Em
2015 espera-se o fortalecimento das parcerias instituídas com o DATASUS visando o
fortalecimento dos sistemas utilizados pela SESAI, especialmente o SIASI, com ações pactuadas
com o DATASUS na melhoria do suporte prestado aos Distritos, além da reestruturação do parque
tecnológico dessas unidades. Estima-se para o exercício de 2015 que 100% dos DSEI tenham o
SIASI implementado e funcionando adequadamente.
O número insuficiente de equipamentos básicos adquiridos e a morosidade administrativa inerente
aos processos de compras e aquisições também se constituíram em restrições ao desempenho
alcançado. Todavia, ações junto aos órgãos competentes, para mitigar tais obstáculos, são tomadas
sistematicamente por esta Secretaria, com destaque à realização de parcerias com órgãos e entidades
do Governo Federal, sobretudo as unidades do Ministério da Saúde. Estima-se que todos os DSEI
possuam Ata de Registro de Preço para suas aquisições em 2015.
O Programa Mais Médicos contribuiu significativamente na saúde indígena promovendo 886.097
atendimentos médicos para uma população de mais 666.000 indígenas, com um quantitativo de 305
médicos do Programa Mais Médicos e 223 medicos entre os profissionais do Programa de
Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB), servidores e conveniados, alcançando
uma proporção total de 1 médico para cada 1.260 habitantes, valor acima do preconizado pela
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (1/3.500 habitantes).
Como principais ações a serem desenvolvidas em 2015 destacam-se às atividades de cobertura
vacinal da população indígena, sobretudo na população menor de um e de sete anos bem como na
ampliação do quantitativo de 18 DSEI participando dos Planos de Ação da Rede Cegonha em
articulação com as Secretarias Estaduais de Saúde. A inserção da saúde indígena na Rede Cegonha,
política estabelecida pelo MS para qualificar a atenção à mulher gestante e crianças até 2 anos, é
estratégia fundamental para melhoria das ações de saúde voltadas a esse segmento populacional.
Estima-se que 75% das gestantes e crianças menores de 5 anos com acompanhamento alimentar e
nutricional realizado e 90% dos óbitos materno, infantil e fetal, mulheres em idade fértil
investigados.
Na área de saneamento ambiental e edificações estima-se para o exercício de 2015 a conclusão de
125 obras de sistemas de abastecimento de agua (SAA); a ampliação de 25 aldeias com
abastecimento de agua com destinacao de dejetos implantados; a conclusão de 3 Pólos Bases e 33
Unidades Básicas de Sáude Indígena (UBSI), beneficiando cerca de 300 aldeias.
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No entanto, além das parcerias estabelecidas tanto no campo da atenção à saúde indígena como nas
ações de saneamento, mister se faz o aprimoramento do sistema de planejamento utilizado pela
SESAI, o E-car, afim de acompanhar e monitorar as ações executadas nos DSEI, visando um
planejamento forte e eficaz nos ciclos vindouros se utilizando de um Plano Distrital acompanhado,
monitorado e avaliado, ou seja, vivo na instituição.

Brasília, 30 abril de 2015.

ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
Secretário Especial de Saúde Indígena
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