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Projeto Pesquisa Avaliativa do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
Relatório de reunião do comitê para acom~anhamento
Na reunião do comitê para acompanhamento da Pesquisa de Avaliação do Sub-Sistema
de Saúde Indígena realizada em 08 de março de 2005, no Rio de Janeiro, compareceram:
Regina Erthal (ABA), M~rio Castellani (FUNASA), Carlos Coimbra (ABRASCO)~
Ricardo Ventura Santos (ABRASCO) e Ana Escobar (ABRASCO). Participou, também,
Álvaro Matida, Secretário E>tecutivo da ABRASCO.
Foi reforçada a necessidade de manter a unidade no conjunto das investigações a serem
realizadas, a bem de permitir a elaboração, ao final, de um único documento capaz de
expressar os resultados obtidos. Desta forma, este produto poderá subsidiar a IV
Conferência Nacional de Saúde Indígena.
No entanto, a realização desta pesquisa de avaliação, que é uma demanda da CISI, não
compete com outras necessidades de financiamento para investigação. Isto é, continua
sendo da maior relevância a manutenção de editais para pesquisa, nos termos daqueles que
vêm sendo lançados pelo DECIT, destinados para a pesquisa em saúde indígena, de forma a
atender a agenda única pactuada em 2004. Estes editais públicos são potencialmente
capazes de atrair grupos de pesquisa existentes, assim como impulsionar o surgimento de
novos grupos.
As linhas da Pesquisa de Avaliação a serem contempladas são:
1- Gestão, Planejamento e Impacto do Subsistema de Saúde Indígena
1.1 Avaliação do processo de distritalização: o papel desempenhado pela Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA), organizações conveniadas e rede de referência;
1.5 Avaliação do ~IASI (linha incluída no lugar da análise do modelo de
financiamento do Subsistema de Saúde Indígena, com ênfase na alocação de
recursos eqüitativos aos DSEI, porque a mesma já está em andamento);
2- O modelo de atenção à saúde dos Povos Indígenas
2.1 Análise da evolução histórica do modelo de atenção à saúde indígena e suas
relações com as políticas nacionais de saúde;
2.8 Avaliar a relação entre o Subsistema de Saúde Indígena e a rede de referência do
Sistema Único de Saúde;
3- O controle social e o Subsistema de Saúde Indígena
3.1 Avaliação do controle social e da participação comunitária indígena em saúde
especialmente quanto às relações de poder que se estabelecem entre os
diferentes atores sociais, nas estruturas formais e informais de controle social
nas diversas instâncias;
3.2 Avaliação da efetividade das resoluções das instâncias do controle social do SSI,
bem como das temáticas discutidas e sua implementação por parte dos gestores;

4- Magnitude e dinâmica dos problemas relacionados à saúde dos povos indígenas
4.1 Pesquisas sobre transição epidemiológica e demográfica dos povos indígenas.

Além dos recursos necessários para a execução das investigações, é necessário assegurar a
realização de duas oficin~s (uma visando o balizamento de objetivos, métodos e
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instrumentos e outra para apresentação de resultados parciais para subsidiar as etapas locais
e distritais da IV Conferência). Também deverá ser realizado um seminário para
apresentação do relatório consolidado, no início de dezembro de 2005.
A ABRASCO poderá conduzir o desenvolvimento de toda a pesquisa, desde a identificação
dos grupos de pesquisa, adequação dos termos de referência e planos de trabalho,
coordenação das oficinas e seminário, além de receber e administrar os recursos
necessários, destinando-os para os grupos de pesquisa. Segundo o representante da
FUNASA, estes recursos poderão ser destinados pelo Projeto VIGISUS, via UNESCO e
repassados para a ABRASCO. Também foi cogitada a possibilidade de captar recursos de
outras fontes, incluindo os do orçamento da própria FUNASA. Estima-se um custo entre
200 e 250 mil reais para o financiamento de cada linha.
Será realizada oficina de trabalho em 23 e 24/03, no campus da Fundação Oswaldo Cruz,
no Rio de Janeiro. Passagens e diárias serão custeadas pela FUNASA. Esta oficina terá
como objetivos: a) elaborar os termos de referência; b) definição de pesquisadores, grupos
de pesquisas e/ou instituições que elaborarão os planos de trabalho e c) definição de
calendário.
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Serão convidados para esta oficina,
com o objetivo de detalhar os planos de referência das
linhas listadas:
Maria Clara Weiss- UFMT ( 1.1; 2.1)
Ana Escobar- UNIR (1.5)
Luíza Garnelo- UFAM (1.1; 2.1)
E. Jean Langdon- UFSC (3.1; 3.2)
Susan Pereira- UFBA (2.8; 4.1)
Heloísa Pagliaro- FPM/UNIFESP (4.1)
Regina Erthal - ABA/CISI (3.1; 3.2)
Ricardo Ventura Santos- FIOCRUZ/UFRJ (4. 1)
Carlos Coimbra Jr.- FIOCRUZ (4.1)
Mário Castellani- FUNASA

