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problemas causados pela forma como nos 
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RESUMO 

 

O início do debate acerca das redes de atenção ocorre a partir da necessidade que existe 

acerca da não resolutividade que o modelo atual de saúde não responde em relação à 

transição demográfica, que é demonstrada pela tripla carga de doenças, composta pelas 

doenças crônicas, doenças infecciosas e pelas doenças provocadas por causas externas. Os 

povos indígenas são habitantes originais do Pará. E um importante grupo a ter acesso às 

ações e serviços das RAS são os indígenas, que a partir da criação da Secretaria de Atenção 

à Saúde Indígena- SESAI em 2012 vem somando esforços junto aos municípios e ao estado 

para ofertar assistência a essa população de acordo com os aspectos sociais e étnico-culturais 

que permeiam essa clientela. O objetivo desse estudo é analisar a inserção de ações e 

serviços voltados para atenção à saúde indígena nos planos das RAS, que abrangem os 

municípios que compõem o DSEI GUATOC/Pará. Para analisar a inserção dessas ações e 

serviços, será realizado um estudo de natureza qualitativa e descritiva, com análise 

documental. O método para a obtenção dos dados para a pesquisa será dividido em duas 

etapas: a primeira será a análise dos planos regionais das redes de atenção à saúde (rede 

cegonha, urgência e emergência, psicossocial, pessoa com deficiência e pessoa com doenças 

crônicas) e aplicação de entrevista semi-estruturada aos coordenadores estaduais das redes, 

apoiadora do DSEI, coordenadora estadual da saúde indígena. O tratamento dos dados será 

feito por meio da técnica de análise do conteúdo proposta por Bardin. Através desse estudo 

espera- se verificar quais as ações e serviços em saúde do DSEI GUATOC é prioritário nos 

planos das RAS e identificar em que Redes de Atenção à Saúde, a população indígena é 

contemplada em suas especificidades étnico-culturais. 

Palavras-chave: Redes de atenção - saúde indígena - ações e serviços. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 
 

 
The beginning of the debate about the networks of attention occurs from the need that exists about the non-

resoluteness that the current health model does not respond to the demographic transition, which is demonstrated 

by the triple burden of diseases, consisting of chronic diseases, infectious diseases And diseases caused by 

external causes. Indigenous peoples are original inhabitants of Pará. And an important group to have access to 

the actions and services of the SANs are indigenous people, who, since the creation of the Secretariat of 

Attention to Indigenous Health - SESAI in 2012, has been joining forces with the municipalities and To offer 

assistance to this population according to the social and ethnic-cultural aspects that permeate this clientele. The 

objective of this study is to analyze the insertion of actions and services focused on indigenous health care in the 

SAN plans, which cover the municipalities that compose the DWI GUATOC / Pará. In order to analyze the 

insertion of these actions and services, a qualitative and descriptive study will be carried out, with documentary 

analysis. The method for obtaining the data for the research will be divided into two stages: the first will be the 

analysis of the regional plans of the health care networks (stork network, emergency and emergency, 

psychosocial, people with disabilities and people with chronic diseases) and Semi-structured interview 

application to the state network coordinators, DSEI supporter, state coordinator of indigenous health. The data 

processing will be done through the technique of content analysis proposed by Bardin. Through this study, it is 

expected to verify which health actions and services of the GUATOC DSEI is a priority in the plans of the SARs 

and to identify in which Networks of Attention to Health, the indigenous population is contemplated in its ethnic 

and cultural specificities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Reconhecendo a importância de mudanças na área de gestão e planejamento para a 

construção das Redes de Atenção à Saúde/RAS no estado do Pará, o que vem sendo discutido 

desde o Pacto pela Saúde, nas políticas fomentadas pelo Ministério da Saúde (MS), bem como 

nos Pactos pela Vida e de Gestão trazidos de forma tripartite em 2006 foram os principais 

objetivos para a organização e pactuação de ações e serviços de saúde. Isso demonstra as 

fortes estratégias de mobilização no sentido de envolver todas as esferas na construção 

ascendente de planejamento com embasamento em diagnóstico situacional para resoluções de 

problemas da saúde da população.  

De acordo com Lemos (2014) apud Starfild (2002),  



 
 

o processo de um sistema de saúde são ações que se constituem a oferta e o 

recebimento de serviços. Assim existem dois componentes: aqueles que representam 

atividades por parte de quem as oferecem e aqueles que representam atividades da 

população. Este aspecto é conhecido como o reconhecido de um problema ou 

(necessidade) e é uma consideração importante em relação à atenção primária.  

 

 Considerando o que Lemos menciona, vale ressaltar que existe oferta de ações e 

serviços voltados para uma determinada população e que deve ser considerada a necessidade 

da mesma.  

 Apesar de que medidas vêm sendo alavancadas na discussão interfederativa no intuito 

de somar forças entre as três esferas, como a implantação das Redes Temáticas: rede cegonha, 

urgência e emergência, rede de atenção psicossocial, rede de atenção às doenças e condições 

crônicas e rede de cuidado à pessoa com deficiência, através da construção regional e 

ascendente nos planos regionais de cada rede temática, os quais possuem como objetivo o 

fortalecimento e qualificação da atenção à saúde, além do acesso resolutivo em tempo 

oportuno à população. Mas, questiono se as necessidades específicas dos indígenas estão 

sendo consideradas enquanto um problema de saúde pública? 

 Um importante grupo a ter acesso as RAS são os indígenas, que a partir da criação da 

Secretaria de Atenção à Saúde Indígena- SESAI em 2012 vem somando esforços junto aos 

municípios e estado para ofertar ações e serviços para essa população de acordo com os 

aspectos étnico-sociais e culturais que permeiam essa clientela. 

 Vemos também, que os serviços possuem dificuldades para implantar e implementar 

as estratégias e/ou ações  que foram traçadas nos Planos Municipais de Saúde, bem como nos 

Planos Regionais das Redes de Atenção à Saúde, o que culminaria para o plano regional das 

RAS, na tentativa de alcançar os indicadores e metas pactuados nos planos das sete regiões de 

saúde do Pará, pois alguns destes planos versam sobre ações que foram pactuadas desde 2011 

e que muitas  ainda, não foram implementadas e possuem prazos que deveriam ser executados 

até 2015. 

Vale ressaltar que frente aos grandes entraves acerca do entendimento e 

desenvolvimento de atitudes ou habilidades voltadas para o cuidado às populações indígenas 

pelos trabalhadores e gestores da saúde, fez-se necessário um estudo das ações e serviços 

existentes nos diversos planos regionais das redes de atenção e que deveriam vislumbrar a 

ausência ou presença do planejamento ou oferta diferenciada para esses povos. A intenção de 

identificar que possuem suas especificidades étnico-culturais, bem como identificação real da 



 
 

gestão e dos processos de trabalho desses profissionais envolvidos nesta grande rede de 

atenção à saúde e de fato como está dimensionado a assistência e a oferta de ações e serviços 

especifica aos indígenas. Tendo o olhar de como elas ocorrem no âmbito do território e se a 

organização é de forma transversal ou equânime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Política indigenista no Brasil. 

 

A política indigenista iniciada no Brasil deve ser explicada desde a colonização até a 

atualidade para se compreender, como de fato deu-se a formulação das políticas hoje 

existentes para o indígena. Uma forte desagregação étnico-tribal e o extermínio das culturas e 

dos povos indígenas que mantiveram contato com o modo de vida europeu. Isso é 

demonstrado pelas muitas injustiças realizadas frente às nações indígenas, através de leis, 

decretos e regimentos, os quais por várias décadas do período colonial regularam a vida dos 



 
 

indígenas. Essas legislações por sua vez não reconheciam seus direitos como: liberdade, 

autonomia e posse de suas terras. 

 

 

O projeto colonial-mercantilista empreendido pela coroa portuguesa contou com a 

ajuda, inicialmente, de “missionários católicos, a pretexto de dilatar a fé e o 

império” e não é raro em defender os próprios índios. As leis coloniais impuseram 

uma condição de vida dramática a este povo, que não demoraram a ser vistos como 

presa fácil para o mercado de escravos, mão-de-obra e, posteriormente, como 

obstáculo à ocupação das terras e desenvolvimento da empresa colonial. (LUZ, 

2013, p. 48). 

 

 

Nesse cenário é que surgiram as leis que corrompiam os indígenas com a escravidão. 

Vale ressaltar que os missionários foram grandes atores nessa privação de liberdade. Mas, 

muitas vezes, os missionários considerados “heróis”, que defendiam os indígenas do 

apresamento e dos castigos realizados pelos colonos cristãos e também, dos oficias do 

governo,eram os mesmos que faziam com que os indígenas trabalhassem nas construções de 

aldeamentos, nas benfeitorias e na agricultura. Dessa forma, as primeiras cartas régias 

legalizando o cativeiro e usufrutos da mão-de-obra dos indígenas foram criados com maior 

facilidade dentro do contexto apresentado anteriormente. 

Nesse período muitas leis rígidas foram vigoradas para o indígena. Essas mesmas 

eram alternadas por leis que também, ofertavam liberdade. Após essa sequência de legislações 

foi criada a lei de 30 de junho de 1609, que era favorável à liberdade dos indígenas e que 

confiava quase que completamente esses últimos à Companhia de Jesus. 

 

Contudo, sempre que uma lei beneficiava os indígenas logo surgia outra revogando 

aquela e reconhecendo o direito dos colonos e das autoridades civis em cativar e 

escravizar os índios. Já os missionários lutavam para manter os índios aldeados, sob 

a ordem temporal e espiritual da igreja, que no Brasil, estava sobre as coordenadas 

da Companhia de Jesus. (LUZ, 2013, p. 50) 

 

 

 

Por muitas décadas o indígena continuava sendo a única alternativa para a economia 

de subsistência e, assim, alvo de exploração para realizar os trabalhos nas lavouras, mesmo 

com a inserção da escravidão dos africanos no país, pois em algumas regiões ainda se tornava 



 
 

alto os preços dos escravos, como era o caso da Amazônia. Esse território, por sua vez, não 

estava em situação financeira de substituir o indígena pelo escravo africano.  

Porém, devido à situação de crise que acometiam as províncias do Grão Pará e do 

Maranhão, fizeram com que os colonos e grandes proprietários da época contrapossem aos 

religiosos e ao governador da colônia portuguesa para diminuição dos preços e entrada da 

mão-de-obra escrava. 

 

 

Porém, nem tudo aconteceu como previra Furtado. Os preços dos poucos escravos 

negros que aqui chegavam não condiziam com as condições dos moradores, o que 

proporcionou a continuação da prática de contrabando e escravização do indígena. 

Tal situação levou Furtado a tentar encontrar alternativas para resolver o problema 

da mão-de-obra. A saída encontrada foi a expulsão dos Jesuítas da Amazônia, 

transformando os aldeamentos, sob administração dos missionários em Diretórios de 

índios *, ficando agora sob a chefia de autoridades civis. (LUZ, 2013, 53).  

 

 

 Mediante toda exploração vivida pelos indígenas ao longo do período imperial. Surge 

o período republicano, marcado na história indígena com a criação do SPI como 1º Serviço de 

Proteção ao Índio, através do Decreto-lei nº 8.072/1910. Essa criação foi gerada pela 

mobilização e comoção pública naquela época. Esse serviço por sua vez tinha o intuito de 

promover a proteção aos indígenas dos movimentos expedicionários, bugreiros e mercenários 

que adentravam nas florestas, com o objetivo de gerar a matança “[...] às nações primitivas, 

consideradas um verdadeiro entrave ao progresso do país, bem como prestar assistência 

técnica no setor produtivo e na área da saúde”. (GOMES, 2003) 

O SPI tinha suas ações pautadas nos princípios estatutários como a justiça, brandura, 

pazes entre índios inimigos, entre outros. Porém, naquela época Darcy Ribeiro já levantava 

denúncias frente a esse serviço, que detinha esses indígenas com maus tratos, barbárie e 

exploração. E que no olhar de Darcy precisavam ser repensados os direitos desses que eram 

chamados de selvagens. 

 

 Assim, surge a publicação da Lei nº 5.731, de 05 de janeiro de 1967, que cria a 

FUNAI, já no período militar, “[...] à qual ficou responsável pelo estabelecimento e execução 

da política indigenista brasileira, essa situação mudou muito e os atos de desrespeito e 

opressão por parte do poder público perduraram até os dias atuais”. (LUZ, 2013, p.58). 



 
 

NOTA: * Esse o período dos missionários jesuítas foi extinto com a criação dos 

Diretórios dos índios e dessa forma, iniciava-se uma nova fase político-econômica de poder 

em virtude do produto territorial e pela exploração de recursos naturais pelo governo 

português. (Gomes, 2003) 

 

Assim, é notório que “nas entrelinhas” a FUNAI não possuía de fato a finalidade de 

promover os direitos aos indígenas, considerando seus aspectos étnicos e culturais. Na 

verdade, percebe-se um jogo de interesses providos no usufruto da mão-de-obra e do território 

indígena. Deixando de lado o reconhecimento da autonomia e soberania previstas hoje na 

Constituição de 1988 quanto aos direitos dos povos indígenas. 

 Tudo isso, precisa ser levado em consideração para a construção de nova política, 

principalmente diante do levantamento feito pela própria FUNAI acerca da população 

existente em todo território brasileiro. 

Sem sombra de dúvidas esse resgate histórico nos demonstra claramente o formato de 

exclusão de muitas políticas voltadas ao indígena. Isso irá esclarecer de sobremaneira a forma 

como foram também, pensadas as políticas de saúde para esses povos. 

Dessa forma, Garnelo (2012, p. 14) nos traz a seguinte reflexão: 
 

 

Assim, talvez pela preservação da diferença em meio à universalidade, e pela busca 

da ruptura com os efeitos de poder totalitário de saberes dominantes e segregadores, 

se vivique a idéia da universidade e de técnica, em seu sentido mais original e denso, 

livre das constrições amesquinhantes com que a sua apropriação por projetos de 

Estado a tem brindado. Quem sabe aí a tão atual e propalada “inclusão dos menos 

favorecidos” possa perder o risco de ser, para os povos indígenas, mais um projeto 

massificante e etnocida, e se possa reconhecer e purgar que muitas desigualdades se 

instauram na história a partir da invasão e das conquistas dos diferentes. 

 

 

 

 

2.2 Abordagem sobre a saúde indígena no Brasil. 

 

O debate acerca da saúde do indígena começa a tomar direcionamento a partir da 

Constituição Federal de 1988, direcionada na lei orgânica nº 8.080/90, mas somente após 

nove anos é que foi editada a medida provisória n 1.011/08 de 29/07/99, que posteriormente 

se tornaria a Lei Sérgio Arouca, regulamenta pelo Decreto nº 73.156/99, na qual foi 

conformado o subsistema da saúde indígena, bem como as responsabilidades do MS, através 

da Política Nacional de Atenção à Saúde aos Povos Indígenas. (CONASS, 2011) 



 
 

A saúde indígena ganhou destaque na década de 80, durante o processo da 

redemocratização.  

 

 

Durante esse período, também, ganhava espaço nessas discussões políticas o 

movimento da reforma sanitária, que tinha por fundamentos os princípios do modelo 

internacional da política de cuidados primários de saúde, proposta pela Organização 

Mundial de Saúde.(NOVO, 2011, p. 1632) 

 

 

Toda política atualmente existente em prol da saúde indígena tem como base central o 

artigo da Constituição Federal de 1988 em seu capítulo VIII – Da ordem social – dos direitos 

indígenas, no artigo 231: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

Partindo desses pressupostos acima surge à criação do estatuto da FUNAI através do 

Decreto nº 564/92, que posteriormente teriam as ações e serviços oferecidos aos indígenas 

transferidos para a FUNASA. Essa, por sua vez, iniciaria um trabalho voltado para a questão 

do saneamento ambiental e de ações de atenção integral à saúde dos povos indígenas, de 

acordo com as diretrizes do MS, bem como iniciou o processo de organização do subsistema 

indígena. Por essa iniciativa foi constituído o Departamento de Saúde Indígena (DESAI) na 

FUNASA, onde havia a responsabilidade de planejar, coordenar e supervisionar as políticas e 

ações realizadas na área de saúde indígena, além da formação dos primeiros conselhos 

distrital e local indígena e do Sistema de Informação Indígena (SIASI). 

Porém, Garnelo (2012, p. 24) traz outro olhar para a forma que foi constituída a 

política atual de saúde indígena, como afirma abaixo: 
 

 

 

[...] a forma original como o SUS foi concebido, a população indígena não 

representava uma de suas prioridades, posto que, à época, a prestação de cuidados à 

saúde desses grupos ainda estava sob a responsabilidade do órgão indigenista. Uma 

das características do Sistema Único de Saúde com influência negativa na saúde dos 

povos indígenas é a tendência em priorizar ações de saúde voltadas para as áreas 

urbanas. Dado o modo como o SUS foi implantado no país, observa-se que os 

órgãos de saúde acumularam maior expertise na organização de serviços dirigidos 

aos aglomerados urbanos, havendo dificuldade para adaptar as estratégias de 

atendimento para as populações rurais e em estender, com sucesso, as ações de 

saúde para as regiões interioranas. Para grupos culturalmente diferenciados, tais 

dificuldades se avolumam. Até 1990, a política indigenista, aí incluídas as ações de 

saúde, estava a cargo da FUNAI. Por conseqüência, o Ministério da Saúde não 

acumulou experiência no desenvolvimento de políticas de saúde específicas para as 

minorias étnicas até o final do século XX. Somente após a criação do subsistema de 

saúde indígena, em 1999, as autoridades sanitárias passaram a se dedicar ao tema. O 

tempo de dez anos de criação do subsistema não se mostrou suficiente para a 



 
 

geração de tecnologias e modos de atuação adequados ao trato com a população 

indígena.  

 

 

Todas essas legislações e normatizações do MS surgem também, a partir dos debates 

realizados na I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio (1986) e na II Conferência 

Nacional de Saúde para os Povos Indígenas (1993), por indicações das VIII e IX Conferências 

Nacionais de Saúde, que trouxeram a emergência da relevância em pensar iniciativas para a 

saúde do índio que considerasse suas “representações, valores e práticas relativas ao adoecer e 

buscar tratamento dos povos indígenas, bem como seus próprios especialistas. (MS, 2002). 

Mas, foi com a conferência de 1986 que houve a determinação da criação do 

Subsistema de Saúde Indígena dentro do sistema nacional de saúde, formatado num modelo 

de atenção à saúde do indígena que propunha uma atenção diferenciada através dos Distritos 

Especiais de Saúde Indígena. Esses DSEIs seriam compostos por equipes multidisciplinares 

de saúde indígena – EMSI. 

Segundo o MS (2002, p. 3): 

 
 

[...] em fevereiro de 1991, o Decreto Presidencial nº 23 transferiu para o Ministério 

da Saúde a responsabilidade pela coordenação das ações de saúde destinadas aos 

povos indígenas, estabelecendo os Distritos Sanitários Especiais Indígenas como 

base da organização dos serviços de saúde. Foi então criada, no Ministério da Saúde, 

a Coordenação de Saúde do Índio - COSAI, subordinada ao Departamento de 

Operações - DEOPE - da Fundação Nacional de Saúde, com a atribuição de 

implementar o novo modelo de atenção à saúde indígena. 

 

 

Assim, as ações ao indígena seriam desenvolvidas em conjunto pela FUNAI e 

FUNASA. No entanto em 2012 houve a criação da SESAI (Secretaria Especial de Saúde 

Indígena, ligada ao Ministério da Saúde através do Decreto nº. 7.336/2010. Com a criação da 

secretaria, o ministério passa a gerenciar diretamente a atenção à saúde dos indígenas, levando 

em conta aspectos culturais, étnicos e epidemiológicos dos 225 povos que vivem no País, 

anteriormente existia na Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) a responsável tanto pelas 

ações de saúde como pela aquisição de insumos, apoio logístico, licitações e contratos.  

Essa nova secretaria possui a divisão em três áreas: Departamento de Gestão da Saúde 

Indígena, Departamento de Atenção à Saúde Indígena e Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas, territórios sanitários definidos a partir de critérios étnicos, geopolíticos, 

epidemiológicos e de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade (MS, 2010, 

p.180). Além de terem as funções de ações de saneamento básico e ambiental nas áreas 

indígenas, preservação das fontes de água limpa, construção de poços ou captação nas 



 
 

comunidades sem água potável, construção de sistemas de saneamento básico, destinação do 

lixo e controle de poluição dos rios. 

 

Apesar da criação da SESAI ter sido uma reivindicação dos diversos movimentos 

indígenas, isso não configura segundo o CIMI- Conselho Indigenista Missionário- a resolução 

para os problemas de saúde do indígena. Pois, a obra “Breve recuperação histórica sobre a 

política de assistência à saúde nas comunidades indígenas” publicada em 2013, traz relatos de 

que as entidades selecionadas para terem convênios com o MS e dessa forma contratarem 

profissionais para atuar nos DSEIs, não possuem transparência na execução desse modelo 

convenial e sofre muitas críticas dos movimentos indígenas. Vale ressaltar que o CIMI 

relembra ainda que a descentralização dos DSEIs prevista com a criação da secretaria 

indígena nunca ocorreu, já que uma das atribuições da SESAI seria:  

 

 
Criar as condições necessárias para que os distritos tenham autonomia 

administrativa e financeira e sejam, com isso, transformados em unidades gestoras 

do SUS; garantir orçamentos próprios e administrados através dos Fundos Distritais 

de Saúde; ter um plano de carreira específico para os profissionais de saúde 

indígena, com condições trabalhistas adequadas às complexas e diferentes realidades 

dos DSEIs; assegurar que os chefes ou coordenadores dos distritos sejam aprovados 

pelos conselhos distritais; garantir que o controle social seja efetivo, com 

participação indígena legítima em todas as instâncias de decisão; formar um quadro 

estável de recursos humanos (servidores públicos), adequado às necessidades 

estratégicas da gestão, através de concurso público diferenciado e que assegure a 

participação indígena nos processos de seleção; e assegurar que no órgão gestor da 

saúde indígena os servidores tenham perfil técnico independente das ingerências 

políticas. (CIMI, 2013, p.14) 

 

 

 

Dessa forma percebemos que há ainda uma grande questão burocrática emperrando o 

que se formula de forma consensual em conjunto com as próprias lideranças indígenas. 

Talvez esse viés administrativo venha trazendo empecilhos para a real execução da política de 

saúde. Por isso, também, há uma grande discussão da criação de um instituto que possa vir a 

resolver os problemas de autonomia administrativa atual dos DSEIs. 

E assim, é perceptível pensar que a população indígena requer outro modelo de 

atenção, que reconheça suas especificidades, suas diferenças, suas questões étnico – culturais, 

bem como suas vulnerabilidades. 

 

A organização dos serviços de saúde está baseada no que se pode denominar de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), que, na realidade, contempla muitos dos 

elementos necessários para uma abordagem bem-sucedida para a atenção básica na 



 
 

saúde indígena. No entanto, as avaliações até então realizadas indicam que os 

territórios da ESF não se adequam à realidade sociocultural e territorial da 

população indígena aldeada. A microárea de referência para a atenção básica 

indígena deve ser a comunidade, e não um determinado número de famílias 

“homogêneas”. (ATHIAS, 2016). 

 

 

 Percebemos através dos espaços de discussão das políticas de saúde entre gestores de 

saúde, claramente que a saúde indígena não está explicita transversalmente em todos os 

planos das Redes de Atenção à Saúde, sendo dessa forma ponto de pauta entre as três esferas 

de gestão. Percebe-se que há um trabalho árduo pelos apoiadores da SESAI que considere as 

peculiaridades da população indígena, bem como orientações sobre a necessidade de 

construção de fluxos e readequação desses planos, com a finalidade de fornecer acesso 

equânime ao indígena. Pois, essa atenção ainda está fragilizada e isso pode ser demonstrado 

através de vários estudos realizados não somente no Pará, mas a nível nacional. 

 

 

(...) Os índios enfrentam problemas quando se refere à sua saúde: são vulneráveis e 

necessitam de maiores cuidados e acesso ao sistema de saúde, entretanto, assistem as 

mortes por causas evitáveis das crianças indígenas, vivem muitas vezes em regiões 

geograficamente isoladas e sofrem por falta de estruturas organizacionais adequadas 

nos serviços de saúde. Complementando os problemas, não dispõe de profissionais 

de saúde capacitados para, no cotidiano das suas ações, saber respeitar as 

particularidades indígenas, dificultando a possibilidade desses de se beneficiarem 

das ações e serviços de saúde necessários e resolutivos, capazes de alterar o seu 

perfil epidemiológico. (BASTOS, 2010, p. 8) 

 

 Por haver ainda certo desconhecimento por parte de alguns gestores municipais sobre 

o papel do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) e da atenção que cada município deve 

ofertar, já que este indígena é também, um munícipe e logo o município recebe per capta o 

PAB (Piso da Atenção Básica), além, dos municípios com hospitais que já recebem o 

Incentivo de Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAE-PI) para que forneçam 

ambientação nesses pontos de atenção, de forma a assistir esse indígena de acordo com sua 

cultura e diversidade. Vejo também, que profissionais e gestores dos serviços possuem 

dificuldades para implantar e implementar as estratégias e/ou ações  que foram traçadas nos 

Planos Municipais de Saúde, o que culminaria no plano regional das RAS, na tentativa de 



 
 

alcançar os indicadores e metas pactuadas nos planos das 8 regiões de saúde do Pará (onde 

está inserido o  DSEI GUATOC), pois alguns destes planos versam sobre ações que foram 

pactuadas desde 2011 e que muitas  ainda, não foram implementadas e possuem prazos que 

deveriam ser executados até 2015. 

 Há estudos que evidenciam um modelo de ações voltadas para um modelo de 

organização pautado nas especializações, com pouca valorização dos costumes indígenas, 

bem como de suas práticas de saúde tradicionais. Assim, segundo VARGAS (2010), p.1399: 

 

a estratégia deliberada e para os distritos especiais de saúde indígena foi 

transformada, tendo emergido uma estrutura como a preconizada pela noção de 

distrito sanitário sem atenção às especificidades da saúde indígena (...) existe uma 

enorme distância entre o que é declarado e formalizado nos planos elaborados de 

acordo com as normatizações e que efetivamente ocorre no cotidiano dos serviços e 

no fluxo dos usuários. 

 

 Outros estudos têm demonstrado que existe uma superficial resolutividade, além de 

descontinuidade no cuidado com o indígena. Provocando um grande descaso em articular as 

ações da atenção básica com os demais níveis de atenção, que segundo Oliveira (2012) tem 

gerado uma assistência desumanizada, sem considerar os preceitos da integralidade e do 

vínculo entre esse profissional e sua população. Isso se correlaciona com a falta de 

valorização ou mesmo desrespeito às práticas de promoção e as terapêuticas naturais. 

Levando dessa forma ao conceito de saúde-doença com enfoque na cultura ocidental do que 

na cultura indígena. 

 

É enfatizado o desejo de que não apenas ocorra a simples transferência de 

conhecimentos biomédicos, mas a sua articulação com os sistemas tradicionais de 

cura, que venham integrar a figura dos especialistas indígenas das práticas 

tradicionais, respeitando suas singularidades no processo saúde-doença, 

considerando suas relações entre os indivíduos, seu meio ambiente e rituais 

espirituais nas ações de promoção de saúde. (OLIVEIRA, 2012, p. 5)  

 

Haja vista a importância para os serviços de saúde destas áreas, os quais precisam 

compreender e visualizar a necessidade de trabalhar o acesso em redes de atenção, buscando 

proporcionar o acolhimento resolutivo, diminuição das taxas de morbimortalidade indígena, 



 
 

através da inclusão das boas práticas no pré-natal, parto e nascimento; bem como em outras 

RAS. 

Cabe lembrar que o COSEMS com apoio da Secretaria de Estado de Saúde Pública do 

Pará/SESPA e do Ministério da Saúde, pensando a melhor estratégia de fomentar um modelo 

de atenção à saúde indígena, realizando o I Seminário de Saúde Indígena do Pará, que 

congregou conselheiros do CONDISI (Conselho Distrital de Saúde Indígena), lideranças 

indígenas, gestores municipais e estaduais, técnicos e dirigentes do MS e as universidades 

Pará, a fim de extinguir o modelo fragmentado de cuidado, ainda imperante na maior parte do 

Brasil, e que para a Amazônia se reflete na peregrinação de dezenas de indígenas.  

 

Apesar da tentativa de reorganização do modelo de atenção à saúde indígena através 

da descentralização das ações de saúde, com a implantação dos Distritos Sanitários 

Especial dos Indígenas (DSEI), há outros fatores que interferem na situação desse 

grupo populacional, como: a alta rotatividade de profissionais de saúde, a 

desarticulação com outros níveis de atenção do SUS, a irregularidade e falhas nas 

notificações de eventos vitais, insegurança alimentar e questões ligadas à terra 

indígenas Bastos (2011) apud (SANTOS et al., 2008, p.13) 

 

No entanto, os profissionais, serviços e gestores têm encontrado dificuldades na 

definição de suas competências para executar as ações, metas e/ou indicadores pactuados com 

o intuído de ofertar acesso à população indígena, corroborando desta forma para os entraves e 

fragilidades encontrados na implementação da Política de Atenção à Saúde Indígena. 

OLIVEIRA (2012, p.441) relembra que as” intervenções na área da saúde são realizadas 

sem o devido respeito para o conhecimento da cultura do grupo, e, assim os profissionais 

expressam atitudes etnocêntricas e realizam suas práticas sem reconhecer como a 

especificidade cultural do grupo influencia no êxito de seu trabalho”. Assim, há a 

necessidade de compreendermos os elementos teóricos e práticos que subsidiem as análises e 

alternativas para entender essas dificuldades de inserção da saúde indígena nos planos da 

RAS, com a finalidade do aprimoramento das dimensões da gestão e dos processos de 

trabalho dos profissionais envolvidos nesta grande rede de atenção à saúde. 

 

Um papel importante na sustentação de programas e estruturas públicas de 

atendimento aos indígenas está reservado às instituições universitárias e de pesquisa, 

bem como às entidades médicas e afins. As primeiras, promovendo a discussão 

sobre aspectos relacionados à saúde de grupos tribais, bem como a participação 

efetiva em programas e pesquisas, contribuiriam para a produção de conhecimentos 



 
 

sobre a dinâmica do processo de saúde-doença nestas minorias étnicas bem como 

despertariam interesse e vocações em profissionais de saúde em processos de 

formação. As entidades teriam importante contribuição a dar como, por exemplo, 

através da criação de comissões técnicas permanentes de assessoramento a órgãos 

governamentais. Urge que o setor público formulador de políticas setoriais de saúde 

incorpore de forma mais efetiva em suas discussões sobre o futuro da assistência à 

saúde no Brasil a problemática específica das populações indígenas que ainda 

mantêm, em grande medida, o seu conteúdo étnico original. Neste sentido, é 

fundamental que as mesmas sejam consideradas como merecedoras de prioridades 

substantivas em termos de atendimento e que se aprofundem as questões técnicas 

envolvidas na organização da assistência aos índios, com suas peculiaridades 

anteriormente citadas. Finalmente, deve-se ter em mente que não se pode forçar uma 

integração destes grupos ao sistema de saúde de forma não-diferenciada, já que eles 

sob os aspectos lingüístico, ideológico e econômico se diferenciam da sociedade 

nacional como um todo. (CONFANOLIERI, 1989, p.9). 

 

 

2.3 Contextualização dos DSEI no Pará. 

 

 

Atualmente os povos indígenas formam sociedades que ajudam a entender o universo 

amazônico e são considerados habitantes originais do Pará, já que se trata de povos 

específicos, com um rico e diversificado patrimônio étnico e cultural.  

 As ações de atenção primária em saúde são desenvolvidas pelos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas – DSEI vinculados à Secretária Especial de Saúde Indígena – SESAI, 

Ministério da Saúde, sendo 04 DSEIs no Estado do Pará, denominados de Guamá Tocantins, 

Altamira, Tapajós e Kaiapó do Pará, atendendo uma população de 28.469 indígenas aldeados. 

(SESAI, 2015) 

 

Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) são conceituados pela Política 

Nacional de Saúde Indígena como um modelo de organização de serviços – 

orientado para um espaço étnico-cultural dinâmico, geográfico, populacional e 

administrativo bem delimitado que 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 

administrativas gerenciais necessárias à prestação da assistência, com controle 

social. (SESAI, 2016, p. 23) 

 

 



 
 

 Na organização dos serviços de saúde, as comunidades terão outra instância de 

atendimento, que serão os Pólos-Base que realizam a organização e execução das ações de 

saúde nas aldeias. Embora o DSEI Altamira seja o único dos quatro DSEI’s do Pará que não 

possui Pólo Base, dessa forma as suas ações de saúde são realizadas nos postos de saúde 

localizados nas aldeias, através dos técnicos de enfermagem, agentes de saúde indígenas e 

pela equipe multidisciplinar de saúde que realiza assistência periodicamente conforme 

planejamento das ações.  A maioria dos agravos à saúde deverá ser resolvida nesse nível, as 

que não forem deverão ser referenciadas para a rede de serviços do SUS. Esse DSEI oferece, 

também, serviços de apoio aos pacientes encaminhados à rede do Sistema Único de Saúde, 

através das Casas de Saúde Indígena (CASAI), localizadas em municípios de referência dos 

distritos. A figura 1 apresenta o modelo de organização do DSEI e como essa rede de saúde 

ocorre no âmbito da atenção primária implementada no DSEI, bem como está articulado para 

a média e alta complexidade nas demais esferas estadual e municipal. Porém, esse fluxo com 

os demais entes federados precisa ser melhorado junto com a SESAI, considerando as 

especificidades étnico-culturais e de acesso para essa população. 

 

Figura 1- Modelo de organização do DSEI e assistência. 

 

Fonte: SESAI, 2012. 

 

 

 



 
 

O quadro 01 apresenta a caracterização de cada DSEI do estado do Pará. 

 

 

Quadro 1- Caracterização dos DSEI no Pará.  

DSEI 
Município 

Sede 
População 

Nº de 

Aldeias 
Etnias 

Estabelecimentos 

Pólos 

Bases 

Postos 

de 

saúde 

CASAI 

Guamá 

Tocantins 

Belém 8.477 85 21 08 30 05 

Tapajós Itaituba 10.919 121 04 12 12 04 

Kayapó Redenção 5.289 51 01 04 13 04 

Altamira Altamira 3.500 42 10 0 37 01 

Fonte: SESAI, 2015 

 

No quadro 2, observa-se a distribuição da população indígena por região de saúde 

atendidos pelos DSEIs no estado do Pará, segundo municípios e DSEI. 

 

 

 

Quadro 2- Distribuição da população indígena atendidos pelos DSEI do Pará. 

DSEI Região de saúde Município 
População 

Indígena 

Total por 

Região 

Guamá 

Tocantins 

Baixo Amazonas 
Óbidos 287 

2.470 
Oriximiná 2.183 

Carajás 

Bom Jesus do 

Tocantins 
917 

2.825 

Parauapebas 1.335 

Canaã dos Carajás 23 

Itupiranga 118 

São Geraldo do 

Araguaia 
388 

São Domingos do 

Araguaia 
44 

Lago do Tucuruí 

Tucuruí 636 

761 Jacundá 43 

Goianésia do Pará 82 

Tocantins Moju 164 164 

Metropolitana III 
Paragominas 1.484 

1.523 
Aurora do Pará 39 

Metropolitana II Tomé Açu 334 334 

Caetés Santa Luzia do Pará 726 726 

Kayapó do 

Pará 
Araguaia 

Cumaru do Norte 1.481 

5.247 

Bannach 176 

Pau D’arco 353 

Ourilândia do Norte 1.555 

Redenção 84 



 
 

Fonte: Sistema de Informação de Saúde Indígena, 2015. 

 

 

2.4 Contextualizando o DSEI GUATOC. 

 

 

O Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins é considerado uma unidade 

gestora descentralizada da SESAI/MS, com base territorial e populacional sob 

responsabilidade sanitária do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), através de 

um conjunto de atividades técnicas, administrativas e gerenciais necessárias a prestação de 

assistência, visando a medidas qualificadas de Atenção Básica à saúde. (SESAI, 2016) 

Esse DSEI apresenta uma extensão territorial de 7.715.080.8 hectares, com sede no 

município de Belém do Pará. Compreendendo 18 municípios sendo 17 no estado do Pará 

(Santa Luzia, Capitão Poço, Tomé Açu, Aurora do Pará, Paragominas, Baião, Mojú, Tucuruí, 

Goianésia, Itupiranga, Jacundá, Bom Jesus do Tocantins, São Geraldo do Araguaia, 

Parauapebas, Canaã dos Carajás, Oriximiná e Óbidos) e 01 no estado do Maranhão (Centro 

Novo do Maranhão).  

 

Figura 2 - Mapa dos territórios do DSEI Guamá- Tocantins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESAPI, 2015 

 

 

A População indígena atendida é de 8.477 habitantes, distribuídas em 08 Pólos Bases, 

05 CASAI, 85 aldeias, e 21 etnias (Atikun, Assurini do Trocará, Anambé, Amanayé, Gavião, 

São Felix do Xingu 1.598 

Altamira Xingu 

São Felix do Xingu 603 

3.500 

Altamira 1.520 

Anapú 581 

Senador José Porfírio 555 

Vitória do Xingú 241 

Tapajós Tapajós 

Itaituba 488 

10.919 
Jacareacanga 9.093 

Novo Progresso 1.384 

Trairão 141 

Total 28.469 



 
 

Guajajara, Guarani, Katuena, Kaapó, Kaxuyana, Karajá, Kuruaia, Munduruku, Suruí, Tembé, 

Timbira, Tiryó, Tunayana, Xeréw, Xikrin e Zoé). Os deslocamentos são realizados por meio 

de transportes aéreos, rodoviários e fluviais. (SESAI, 2015). 

Aterritorialização do DSEI na regionalização de Saúde do Estado do Pará perpassa por 

08 regiões de saúde, conforme figura 3. 

 

Figura 3 - Mapa das Regiões de Saúde do Estado doPará. 

 
Fonte: MS, 2013 

 



 
 

Quadro 3-Sobreposição entre “centros regionais de saúde”; “regiões de saúde”; “pólos”; “municípios” e “aldeias” nos territórios do DSEI 

GUATOC. 

Centros 

Regionais 

de Saúde 

Regiões de 

Saúde 
Polo Base 

O que há do 

DSEI 

Municípios 

onde o DSEI 

tem aldeias e 

serviços 

Aldeia Etnia 
População 

Total 

Língua 

Indígena 

Estimativa 

% de 

Comunicação 

em 

Português 

1º 

Metropolitana 

I _ 

CASAI Icoaraci e 

Sede do DSEI 

GUATOC 

Belém _ _ _ _ _ 

9º 
Baixo 

Amazonas 

Santarém 

Aldeia – TI 

Cuminapanema – 

ZOÉ 

Óbidos 

280 hab. 

Cuminapanema* Zoé 280 
Tupi 

Guarani 

0% 

CASAI e Polo 

Base 
Santarém _ _ _ _ _ 

Oriximiná 

Aldeias, Postos 

de Saúde nas TI, 

Polo Base e Casai 

Oriximiná 

2.126 hab. 

Mapium Wai Wai 70 

Caribe 

 

10% 

Tawanã Wai Wai 90 90% 

Kwanamary Wai Wai 121 60% 

Takará Wai Wai 85 10% 

Inajá Wai Wai 144 20% 

Placa Wai Wai 45 25% 

Mapuera Wai Wai 1.086 70% 

Tamyuru Wai Wai 89 10% 

Ponkuru Wai Wai 80 15% 

Bateria Wai Wai 73 10% 

Ayaramã Wai Wai 29 10% 

Paraiso Wai Wai 27 10% 

Santidade Kaxuyana 92 60% 

Passará  13   

Yawará  11   

Turuni  17   

Chapeu  62   

Kaspakuru  36   

11º Carajás Marabá Aldeias e postos Bom Jesus do Mãe Maria Gavião/ 272 Jê Timbira 80% 



 
 

de saúde nas TI Tocantins Carajá/ 

Guarani 

 

Kyikatejê Gavião/ 

Karajá/ 

Guarani 

151 80% 

Akrãkaprêkti Gavião 120  

Akrãti Gavião 15  

Akrotikatejê Gavião 37  

Koyakati Gavião 72  

Krãpeiti-jê Gavião 17  

Krijamretijê Gavião 92  

Akrãtikatejê Gavião 38 100% 

Rohakateje Gavião 60  

Aldeias e postos 

de saúde nas TI 
Parauapebas 

Kateté Xikrin/ 

Kayapó 

755 

Jê Kayapó 

 

50% 

Djudjekô Xikrin/ 

Kayapó 

471 50% 

Oôkjã Xikrin/ 

Kayapó 

109 50% 

Aldeias e postos 

de saúde nas TI 
São Geraldo e 

São Domingos 

do Araguaia 

Sororó Suruí 352 Tupi 

Guarani 

90% 

Itahy Suruí 36 Tupi 

Guarani 

100% 

Aldeias e postos 

de saúde nas TI 

Canaã dos 

Carajás 

Kanaí Atikum 23 Sem 

Identificação 

100% 

Aldeias e postos 

de saúde nas TI 
Itupiranga 

Ororobá Atikum 60 Sem 

Identificação 

100% 

Guajanaíra Guajajara 58 Sem 

Identificação 

100% 

CASAI e Polo B Marabá _ _ _ _ _ 

Lago do 

Tucuruí 

Aldeias e postos 

de saúde nas TI 
Jacundá 

Nova Jacundá Guarani 43 Tupi 

Guarani 

 

100% 

Aldeias e postos São Geraldo Ipirahy  44  



 
 

de saúde nas TI do Araguaia   

Tucuruí 

Polo Base, 

aldeias e postos 

de saúde nas TI 
Tucuruí 

Trocará Assurini 459 80% 

Marawitawa  05  

Oimotawara  35  

Ururitawa Assurini 73 80% 

Aldeias e postos 

de saúde nas TI 
Goianésia do 

Pará 

Ararandeua Amanayé 54 80% 

 Surubiju  28  

6º 
Tocantins Aldeias e postos 

de saúde nas TI 
Mojú 

Anambé Anambé 164 80% 

2º 
Metropolitana 

II 

Tomé 

Açu 

Polo Base, 

aldeias e postos 

de saúde nas TI 

Tomé Açu 

Acará-Mirim Tembé 105 100% 

Urumateua Tembé 11 100% 

Cuxiu Mirim Tembé 75 100% 

Maracaxi Tembé 39 100% 

Nova Tembé 80 100% 

Tekenay Tembé 33 100% 

Turé Mariquita Tembé 15 100% 

4º Rio Caetés 
Santa 

Luzia 

Polo Base, 

aldeias e postos 

de saúde nas TI 

Santa Luzia 

Sede Tembé 116 100% 

Ituwaçu Tembé 42 100% 

Pynawá Tembé 18 100% 

Ypydhô Tembé 08 100% 

5º 
Metropolitana 

III 

Capitão 

Poço 

Polo Base, 

aldeias e postos 

de saúde nas TI 

Santa Luzia 

Frasqueira Tembé 66 100% 

Itaputyre Tembé 45 100% 

Jacaré Tembé 46 100% 

Pirá Tembé 39 100% 

São Pedro Tembé 136 100% 

Tawari Tembé 25 100% 

Zawaru-Uhu Tembé 15 100% 

Iarapé Iwazu Tembé 38 100% 

Itahu Tembé 06 100% 

Pakotyw Tembé 31 100% 

Itahu Tembé 6  

Paragomi

nas 

Polo Base, 

aldeias e postos 

de saúde nas TI 

Paragominas 

Cajueiro Tembé 250 100% 

Teko Haw Tembé 418 90% 

Canindé Tembé 86 100% 



 
 

Mangueira Tembé 28 100% 

Cocalzinho Tembé 28 100% 

Faveira Tembé 23 100% 

Anoirá Tembé 15 100% 

Bate Vento Tembé 11 100% 

Pia-Hu Tembé 43 100% 

Floriano Tembé 07 100% 

Araruna Tembé 04 100% 

Barreirinha Amanayé 165 100% 

Arahú Amanayé 10 100% 

Ikatu Timbira 17 100% 

Suarana Tembé 34 100% 
FONTE: DSEI GUATOC, 2015 

 



 
 

 

No quadro 3 percebe-se a existência de um total de 21 etnias distribuídas e 85 aldeias 

pelas regiões de saúde. Podemos visualizar que o desenho de distribuição do DSEI - 

GUATOC é diferente dos centros regionais da secretaria estadual de saúde e também, do 

desenho de regionalização da saúde no estado. Dessa forma são 8.477.000 indígenas 

distribuídos em 7 (sete) CRS e  8 (oito) regiões de saúde. 

Esses desenhos diferentes às vezes prejudicam os planejamentos traçados para essa 

população, pois não permitem conexões entre eles e nem o reconhecimento das espeficidades 

das populações tradicionais. 

O desafio para realizar o “link” entre os diversos planos traçados seja pelo 

DSEI/SESAI, seja pelo município ou pela SESPA é enorme. Mas, é possível compreender que 

há necessidade desses instrumentos possuírem transversalidade entre eles, de forma a permitir 

uma melhor implementação das ações voltadas à população indígena e dessa forma não 

ocorram sobreposições de ações e recursos. 

Não podemos esquecer o desenho das regiões administrativas do estado que são 

utilizadas para o planejamento orçamentário como o Plano plurianual (PPA) e que não 

conversam também, com os demais desenhos já mencionados. 

 

Quadro 4 - População indígena por município e região de saúde 

Fonte: DSEI GUATOC, 2010 

 

 

 

O quadro 4 demonstra a população total de indígenas por município e por região de 

saúde. Esse dado muitas vezes é desconhecido pelo próprio gestor do território municipal e 

que esses já estão compreendidos no total geral da população, ou seja, são munícipes como os 

não indígenas. 

 

 

Região de saúde Município População Indígena Total por Região 

Baixo Amazonas Óbidos 280 
2.457 

Oriximiná 2.177 

Carajás Bom Jesus do Tocantins 857 

2.765 

Parauapebas 1.335 

Canaã dos Carajás 23 

Itupiranga 118 

São Geraldo do Araguaia 388 

São Domingos do Araguaia 44 

Lago do Tucuruí Tucuruí 567 

692 Jacundá 43 

Goianésia do Pará 82 

Tocantins Moju 164 164 

Metropolitana III Paragominas 1.139 
1.178 

Aurora do Pará 39 

Metropolitana II Tomé Açu 320 320 

Caetés Santa Luzia do Pará 632 632 

7 regiões 16 municípios 28.469 28.469 



 
 

2.5 Percurso para implantação das redes de atenção. 

 

Fica evidente a partir de pesquisas e de discussões com os gestores que ainda não há 

um consenso do que seja atenção diferenciada. Para os AIS significa o acesso a 

serviços primários separados e com qualidade, além da prioridade na atenção 

secundária e terciária, para os administradores e profissionais de nível superior 

tratam da questão “cultural”, porém com pouca compreensão do que isso implica na 

prática. Os documentos da FUNASA, seguindo a política da Organização Mundial 

da Saúde, indicam que o caminho é “articular” ou “integrar” as práticas tradicionais 

de cuidados à saúde. Não está claro se os serviços de atenção primária devem 

articular-se com as práticas tradicionais ou integrar-se às elas. A primeira implica o 

reconhecimento da legitimidade dessas práticas, e a segunda indica a 

instrumentalização a partir do viés biomédico. (DIEHL, 2007, p. 13) 

 

O início do debate, acerca das redes de atenção, ocorre a partir da necessidade que 

existe acerca da não resolutividade que o modelo atual de saúde não responde em relação à 

transição demográfica, que é demonstrada pela tripla carga de doenças, composta pelas 

doenças crônicas, doenças infecciosas e provocadas por causas externas; em contrapartida se 

tem um modelo fragmentado e reativo, como afirma Mendes que não deu conta ao longo dos 

anos, priorizando mais as condições agudas em detrimento das crônicas, o que assola nosso 

país pelo devido ao envelhecimento atual da pirâmide etária dos pais. Nesse sentido é 

pactuado de forma tripartite pela implantação das Redes de Atenção à Saúde – RAS nos 

estados. Porém, a implantação e implementação das RAS solicita novos modelos de atenção 

para responder as condições agudas e as condições crônicas, que para Mendes compreende 

além do aumento do financiamento e dos incentivos pagos por procedimentos, uma mudança 

do repasse de recurso baseado em no cuidado necessário à promoção e manutenção da saúde 

do usuário; o que com certeza desmotivaria muitos prestados do SUS, acostumados a 

ofertarem o maior quantitativo de procedimentos, sem levar em consideração as linhas de 

cuidados. 

É relevante considerar que o atual modelo de atenção focado na fragmentação 

episódica de resolver as condições agudas de doenças, acaba desorganizando a atenção, por 

pensar a saúde sem a articulação entre os diversos níveis de atenção. Podemos perceber que 

não existe uma conexão entre os pontos de atenção da atenção básica, média e alta 

complexidade. Os profissionais também, não estão habituados a se articularem para dar 

continuidade aos cuidados de cada usuário. Esses usuários por sua vez peregrinam de porta 

em porta e quando atendido há o recomeço da assistência até ele cronificar ou vir a óbito pelo 



 
 

grande caminho que percorreu sem receber o devido acesso resolutivo e em tempo hábil da 

sua necessidade de saúde, como está posto no decreto 7.508/2011. 

Para Mendes (2011, p.20),  

 

 

[...] a definição das RASs ancorada nas concepções de redes sociais e de sistemas 

integrados de atenção à saúde, estabelece os elementos constitutivos desses 

sistemas: a população, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde. O 

primeiro elemento, a população, é visto como elemento essencial e a razão de ser 

das RASs e, por essa razão, discute-se a atenção à saúde baseada na população. O 

segundo elemento é a estrutura operacional que se compõe de cinco componentes: a 

atenção primária à saúde: o centro de comunicação das redes, os pontos de atenção 

secundária e terciária à saúde [...]; os sistemas de apoio: o sistema de apoio 

diagnóstico e terapêutico, o sistema de assistência farmacêutica e os sistemas de 

informação em saúde; os sistemas logísticos: o cartão de identificação das pessoas 

usuárias, o prontuário clínico, os sistemas de acesso regulado à atenção à saúde; o 

sistema de transporte em saúde; e o sistema de governança das redes [...]. O terceiro 

elemento constitutivo das RASs que são os modelos de atenção à saúde. Trata dos 

modelos de atenção às condições agudas e às condições crônicas. Por sua 

complexidade, aprofunda a discussão sobre os modelos de atenção às condições 

crônicas [...] Propõe, com base no modelo de atenção crônica, um modelo de 

atenção às condições crônicas para ser utilizado no SUS, articulado com o modelo 

de determinação social da saúde de Dahlgren e Whitehead.  

 

 

  

Existem relatos de várias experiências estrangeiras, como do Canadá, Espanha, EUA, 

entre outras de que a integração da atenção primária à saúde, associada aos demais níveis de 

atenção corrobora para a diminuição de índices de agravos e de cronicidades, que embasou 

estudos realizados pelo próprio a fim de desenvolver cooperação no estado de Minas Gerais e 

no Brasil afora para implantação das RAS. Traz também, conceitos importantes de 

concentração e desconcentração de serviços. No caso de serviços da atenção primária, que 

requerem menor tecnologia e custos, estas devem ser desconcentradas e no caso da média e 

alta complexidade, pelo alto custo e ganho em escala, estas devem ser concentradas. 

(MENDES, 2013). 

A discussão do conceito de acesso para o debate das redes é de suma importância 

como fator preponderante junto à continuidade do cuidado.  

 

 

A organização das RAS, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com 

qualidade,tem de  estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de 

escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e 

vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção.(Idem, 

2011, p.20) 

 

 



 
 

Isso nos leva a pensar que a economia de escala está atrelada a produção de serviços 

com qualidade do que em pequenas quantidades como muitos municípios estão habituados a 

pensar individualmente, refletindo isso para dentro da região. E quando se unem para realizar 

serviços para as necessidades de uma região de saúde ganham em escala e com isso em 

qualidade como mostram diversos estudos realizados acerca dessa relação (Idem, 2013. p 21). 

E junto devemos considerar o acesso desses usuários as ações e serviços de efetividade no 

momento adequado. 

Agora, as RAS consideram um modelo poliárquico * centrado na Atenção Primária à 

Saúde - APS e muitos estados comprovam que quando as redes são focadas mais nos pontos 

de atenção primária com suas ferramentas leves de promoção à saúde e prevenção às doenças 

em detrimento no enfoque nos pontos hospitalares, a primeira escolha está condicionada a 

menores custos para o sistema de saúde e melhores indicadores de morbimortalidade, são 

pesquisas realizadas por Mendes no decorrer de sua vida.  

Podemos contextualizar também, os primeiros debates acerca de redes de atenção 

através de duas vertentes: a primeira do ponto de vista das normatizações e legislações como a 

constituição que traz o artigo sobre a necessidade do sistema se organizar em ações e serviços 

de forma regionalizada e em rede; a segunda que inicia em 1920 com o relatório de Dawson*, 

onde o mesmo já fazia uma discussão acerca das conexões entre os pontos de atenção, no qual 

iniciamos um maior debate para implantação e implementação nos anos de 2010 e 2011.  

Relevante os atributos ponderados já em 1920 como essenciais para as redes 

regionalizadas, que devem ter seus serviços contínuos:  

 

[...] a população e território definidos; extensa rede de estabelecimentos de saúde 

que presta serviços integrais; primeiro nível de atenção com cobertura de toda a 

população, porta de entrada do sistema, que integra e coordena a atenção e sistema 

de governança único para toda a rede. (DAWSON, 1920) 

 

 

Segundo Kuschn  e Chorny (2010, p.2314). 

 

As redes são o instrumento de garantia do direito, ampliando acesso e diminuindo 

desigualdades. A regionalização e a constituição de redes são compreendidas em 

suas dimensões técnica e política. Ao mesmo tempo em que são a única forma de 

garantir acesso a cuidado integral de forma igualitária, envolvem disputas de poder e 

requerem decisões de política pública que certamente ferem interesses. A região é 

institucionalizada e tem comando único por que, sem institucionalidade, não é 

possível garantir o direito e, sem comando único, não é possível cobrar a 

responsabilidade sanitária. 

 

NOTA: * Dawson foi um médico que propôs o primeiro esquema de REDE, foi nomeado coordenador da 

primeira comissão para definir “esquemas para provisão sistematizada de serviços médicos e afins que deveriam 



 
 

estar disponíveis para a população de uma área dada”. 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/ACS/rede_de_atencao.pdf 

 

 É possível perceber que desde a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, em seu 

artigo que trata das redes regionalizadas e hierarquizadas temos na história da saúde vários 

movimentos com intuito de estabelecer acesso resolutivo por meio da regionalização, que traz 

juntamente a discussão da necessidade de se debater sobre rede ou teia, conceitos muito 

discutidos por MS, CONASS e CONASEMS. Tivemos superficialmente alguns pontos 

levantados pelas NOBs e NOAS, essa última um pouco mais forte quando tratava dos 

municípios pólos que atenderam os municípios menores com os seus serviços pactuados. 

O Pacto pela Saúde em suas 3 dimensões: pacto pela vida, pacto de gestão e o pacto 

em defesa do SUS trouxe de forma afirmativa aos municípios e estados quanto a legitimidade 

de cada esfera pensar a organização de regiões de saúde, os colegiados de gestão regional – 

CGR, onde inicia-se de fato o exercício de pensar ações e serviços regionais para problemas 

comuns de municípios de uma mesma região, além de garantir o espaço de governança 

cooperativa e solidária entre os gestores. Mas, com o advento do Decreto Nº 7.508/2011 é que 

vem a tona o grande debate e organização do estado para atualização do seu Plano Diretor de 

Regionalização e Investimento – PDRI, o qual começa a ser alinhado sob o novo conceito de 

região de saúde, como: 

 

 

Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, 

delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 

comunicação e infra-estrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de 

integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde 

(CASA CIVIL, 2011, p.1) 

 

 

 E essa região por sua vez deveria ofertar as ações e serviços pertencentes a cinco 

redes: atenção primária, urgência e emergência, psicossocial, especializada e ambulatorial e 

hospitalar. 

A partir de 2009, mais precisamente em 2010 iniciar-se um marco relevante para as 

redes de atenção, o Ministério da Saúde junto aos estados e municípios iniciam a construção 

de planos regionais das redes temáticas pactuadas pela Comissão Intergestora Tripartite - CIT, 

como a rede cegonha, rede de urgência e emergência, rede psicossocial, rede da pessoa com 

deficiência e de prevenção de doenças crônicas; as quais estariam contempladas no diagrama 

de Mendes e seriam transversalisadas pela vigilância em saúde, pela humanização e educação 

permanente. Estimulando a construção da garantia de integralidade, universalidade e equidade 

da atenção à saúde da população, princípios presentes na dinâmica do SUS. Este momento 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/ACS/rede_de_atencao.pdf


 
 

“de organização adquire maior proeminência no final da década de 1990 e culmina com a 

publicação da Portaria GM nº 4.279, de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a 

organização da Rede de Atenção à Saúde no SUS - RAS.  

A portaria GM nº 4.279 define RAS como “arranjos organizativos de ações e serviços 

de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (MS, 2010). 

Essa RAS precisa ser ordenada pela atenção primária em saúde, a qual será 

responsável pelos fluxos dos usuários.  

É interessante relembrar que a pretensão de construir o modelo de redes de atenção foi 

devido à transição epidemiológica para as doenças crônicas e com o nosso atual modelo 

voltada para os eventos agudos, para um sistema fragmentado e episódico. Por isso, mudanças 

de paradigmas são necessários, com intuito de produzir mudanças sanitárias profundas. E o 

segundo elemento constitutivo das RAS é a estrutura operacional, constituída pelos “nós” das 

redes e pelas ligações materiais e imateriais que comunicam esses diferentes nós. (CONASS, 

2015)  

 Assim, as cinco redes temáticas foram priorizadas levando em consideração algumas 

linhas de cuidado para controle das principais condições crônicas. 

Resta discutir também, como se dará o monitoramento dessas redes de atenção 

implantadas. Alguns encontros tripartites já ocorreram com esse intuito, mas as avaliações 

não foram tão satisfatórias quanto aos impactos e mudanças de indicadores pactuados. 

 

2.6 Equidade ou transversalidade no acesso do indígena à saúde. 

 

 Falar acerca de equidade em saúde requer percorrer pelos primórdios que a 

constituição nos trouxe de legitimidade para esse conceito.  

A constituição de 1988 traz os princípios do SUS e entre eles está à equidade, que 

muitos não diferenciam da igualdade. Mas, na verdade a equidade é reconhecer as 

necessidades de cada população ou indivíduo de acordo com suas diferenças. Principalmente, 

reconhecendo que as desigualdades sociais que precisam ser reduzidas, partindo de um olhar 

equânime. 

 

 

O princípio da equidade, mais um dos princípios finalísticos do SUS e, atualmente, o 

tema central em todos os debates sobre as reformas dos sistemas de saúde no mundo 

ocidental. A noção de equidade diz respeito à necessidade de se “tratar 

desigualmente os desiguais” de modo a se alcançar a igualdade de oportunidades de 



 
 

sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social entre os membros de uma dada 

sociedade. O ponto de partida da noção de equidade é o reconhecimento da 

desigualdade entre as pessoas e os grupos sociais e o reconhecimento de que muitas 

dessas desigualdades são injustas e devem ser superadas. Em saúde, 

especificamente, as desigualdades sociais se apresentam como desigualdades diante 

do adoecer e do morrer, reconhecendo-se a possibilidade de redução dessas 

desigualdades, de modo a garantir condições de vida e saúde mais iguais para todos. 

(TEIXEIRA, 2011, p.5) 

 

 

 

Pode-se considerar que a promoção da equidade está posta como grande desafio para a 

gestão e assistência. E falar em equidade para a saúde indígena requer compreender que esses 

indígenas estão envolvidos por diversos ritos, crenças e xamãs, onde acreditam em espíritos 

que causam doenças. Um exemplo disso é uma criança menor de um mês não poder receber 

vacina no posto da aldeia, pois ainda não tem proteção contra os espíritos que estão fora de 

sua casa. Os conceitos de saúde-doença desses povos estão envolvidos da cura através de 

substâncias tóxicas, sangramentos, cantoria e fumo, entre outros tratamentos tradicionais. Que 

requer “um engajamento reflexivo na interface com políticas públicas de saúde voltadas para 

as populações culturalmente diferenciadas”. (TEIXEIRA e SILVA, 2012, p.10).  

 É necessário considerarmos os aspectos das crenças e rituais do indivíduo indígena na 

formação e qualificação das equipes multiprofissionais dos DSEI, além das demais equipes de 

saúde que desenvolvem suas competências a nível de média e alta complexidade.  

Muitos profissionais não estão preparados para assistir uma criança indígena 

hospitalizada e com vários acompanhantes (mãe, pai, avó e/ou pajé). E dependendo da etnia, 

em caso de óbito, o pajé realiza um ritual pós-morte dentro do hospital. Isto na maioria das 

vezes é polêmico, pois alguns serviços ou profissionais não estão preparados para a 

abordagem da família neste momento. São muitas questões etimológicas e antropológicas que 

precisam estar inseridas no profissional de saúde e no serviço como um todo para atendê-lo 

em sua plenitude. 

O Sistema Único de Saúde possui como princípios fundamentais; a universalidade, a 

integralidade e a equidade. A lei 8.080/90 possui em seu artigo 7º, a igualdade de assistência, 

como sinonímia do princípio da equidade. Se considerarmos a legislação atual, seja 

constitucional ou da saúde, vamos verificar que o SUS precisa ser um sistema equânime, mas 

não se pode esquecer que os processos estruturantes da saúde e para além da saúde, desde a 

distribuição de recursos per capta aos estados e municípios, as condições de saúde da 

população. “Nesse sentido, para declarar a eqüidade como um princípio norteador do SUS, é 

fundamental saber até que ponto a legislação e as normas que o conformam propiciam 

melhorias nessas condições”. (Duarte, 2000, p.444) 



 
 

 

Numa concepção ontológica o conceito de equidade perpassa pelo campo moral e 

religioso. Já os conceitos sanitários da equidade estão voltados para alguns condicionantes 

como acesso com igualdade e tratamentos iguais para as mesmas necessidades. E que para 

Duarte (2002) apud Turner (1986) estes princípios, que em geral ocupam lugar de destaque 

nos propósitos das políticas de saúde, coincidem com a definição de “eqüidade de 

oportunidades”, na qual decorre a partir da leitura de uma cobertura universal dos serviços e a 

não discriminação de acesso aos recursos de diagnóstico e tratamento caracterizam um 

sistema de saúde equitativo. 

 

O maior aprofundamento e a elaboração de construções conceituais 

“operacionalizáveis” podem contribuir para minimizar as desigualdades decorrentes 

de iniqüidades sociais, especialmente importantes nos países menos desenvolvidos. 

Para avaliar as desigualdades existentes no Brasil, podemos esquematicamente 

considerar os eixos levados em conta no conceito de eqüidade de Turner, que melhor 

se aplicam à área da saúde – oportunidade, condições e resultados – e aplicá-los às 

grandes regiões do país. (DUARTE, 2000, p. 445) 

 

Dessa forma, alguns pontos precisam ser considerados como hoje já estão sendo 

discutidos de forma tripartite que é a portaria de rateio de recursos, que levará em 

consideração algumas colocações postas por Turner (1986) acerca da distribuição de recursos 

e investimentos para estados e municípios, considerando os indicadores epidemiológicos e 

geográficos da região, além das desigualdades e especificidades regionais. (DUARTE, 2000, 

p.447). 

O governo vem avançando com políticas de redução de desigualdades através de 

geração de renda e emprego, bem como através de diversos programas, como: Fome Zero, 

bolsa escola, bolsa família, etc. E o MS lança então, uma portaria que versa sobre a Política de 

promoção da equidade em saúde, publicada em 2011. Mas, entre os povos tradicionais estão 

também, os indígenas, os quilombolas, os povos de terreiro e outros, que possuem suas 

peculiaridades e necessidades acerca da questão equânime. Esta política por sua vez traz o 

olhar diferenciado para alguns grupos, sujeitos a maiores iniquidades, como: povos das águas, 

campo e florestas, população negra, população LGBT, população de rua e população cigana. 

 Mas, para o MS (2011, p.6)  

 

(...) as políticas de promoção de equidade buscam incorporar as causas que 

determinam os processos de saúde e as condições de vida, resguardando os limites 



 
 

do setor saúde e desafiando as práticas intersetoriais como reais produtoras de 

mudanças no nível de saúde dos grupos sociais. Considerando-se como causas 

determinantes da saúde: as condições de classe social, escolaridade, segurança 

alimentar, acesso a serviços e bens públicos que constituem a qualidade de vida, 

assim, como a discriminação que ainda prevalece na sociedade, especialmente, o 

racismo, a homofobia, e a misoginia. 

 

 

A intenção dessas políticas é de justiça social, buscando diminuir ou equilibrar as 

iniquidades em saúde, através do tratamento das desigualdades culturais e étnicas entre os 

diferentes grupos. Nesse sentido, “(...) além de caracterizar os diferentes tipos de iniqüidades 

em saúde, remete ao campo político da incorporação de valores éticos e morais explícitos na 

solidariedade como base do tecido social” (Idem, 2011, p.6).  

Um ponto relevante a ser considerado nessa discussão da equidade de atenção à saúde 

do indígena é os efeitos da incorporação “do princípio da interculturalidade nas práticas de 

formação e atenção à saúde não constitui tarefa simples, haja vista a exigência de 

transformações paradigmáticas e ressignificações de conceitos e modos operandi cristalizados 

no interior das universidades, do SUS e também da sociedade”. (HOEFEL, 2015, p. 60). 

O olhar direcionado para as questões epistemológicas compreendidas para além da 

saúde quando se presta a atenção ao indígena requer também, buscar serviços e profissionais 

que reconheçam o indígena como ser antropológico, constituído de costumes, onde sua 

diversidade requer uma prática de saúde que garanta seus direitos sociais como indivíduo 

amparado numa constituição que é legitima enquanto direito garantido por muitas lutas. 

Todavia existem fatores contrários na sociedade que limitam o reconhecimento da 

diversidade cultural desses povos, interesses políticos ou privados que impedem ou dificultam 

a ampliação dos serviços interculturais que venham a ofertar uma atenção diferenciada e 

equânime as diversas etnias indígenas, considerando seus aspectos histórico-culturais. 

Mas, para Hoefel (2015, p.60) é necessário “fortalecer as conquistas obtidas rumo à 

sustentabilidade da iniciativa, ampliar nossas ações, melhorar nossos instrumentos de gestão, 

planejamento e avaliação”, bem como fazer levantamentos de experiências exitosas como 

ocorreu no Hospital Universitário de Brasília, através da execução de um projeto no programa 

do PET-Saúde, onde implantou-se um serviço de saúde voltado para atender os indígenas. 

Mas, que tinha uma composição de professores, pesquisadores, profissionais e acadêmicos 

dispostos a assistir esse indivíduo indígena considerando suas especificidades e dessa forma 

buscando a formação de novos profissionais com esse olhar e entendimento acerca da 

diversidade do indígena. 



 
 

De fato, a experiência do PET-Saúde Indígena implementado pela UnB demonstra a 

necessidade de construir uma gestão compartilhada, de forma a evidenciar a complexidade 

inerente à criação e fortalecimento de redes interculturais em saúde. (HOEFEL, 2015). 

Quanto à questão da transversalidade podemos perceber nas próprias agendas 

transversais do governo federal, como o Plano Mais Brasil de 2012-2015 que o planejamento 

para os povos tradicionais e também, para os indígenas foram ações iguais aos demais não 

indígenas. Como segue:  

 

 

POVOS INDÍGENAS - O levantamento considera metas do PPA 2012-2015 que 

tratam dos povos indígenas. Não estão selecionadas as metas que, embora possam 

ter impacto na vida dos povos indígenas, são universais, sem exclusividade ou 

prioridade. (Presidência da República, 2011, p.10) 

 

 

A transversalidade só tem significado dentro de uma compreensão interdisciplinar do 

conhecimento (HANZER, 2016). Nessa afirmação voltada para a transversalidade na 

educação podemos perceber que essa deve estar permeada em todas as disciplinas. Igualmente 

poderia se pensar que a saúde indígena deveria estar contida em todas as políticas de saúde, 

em todas as redes de atenção e seus respectivos planos de ação. Porém, muitos técnicos e 

instituições consideram que o indígena já é contemplado nas diversas políticas, seja na saúde 

da mulher, na da criança ou em outras. Todavia, na prática não é isso que ocorre, pois há um 

desconhecimento na abordagem étnica e cultural que também, é necessário para assistir esse 

usuário nas suas necessidades específicas. 

 

A adoção de estratégias seletivas e segmentadas não consegue responder às 

exigências e demandas sociais qualificadas em sua diversidade regional e local. A 

perspectiva de um horizonte de políticas “transversais” que envolvem diferentes 

compromissos públicos entre Estado, mercado e organizações comunitárias em 

direção à eqüidade ganha, assim, relevância e prioridade. (MAGALHAES, R. et al., 

2007, p. 1420) 

 

Essas prioridades começam a ser vistas como uma necessidade de inserção nos demais 

setores, para além da saúde. Pois num conceito mais ampliado de saúde existem os 

determinantes sociais de saúde, que estão localizados no emprego, educação, saneamento, 

bens e serviços, entre outros que precisam ser articulados em prol da qualidade de vida da 

população. Isso é considerar a interssetorialidade, tema atualmente mais debatido pela OMS 

na sua nova linha de frente “Saúde em todas as políticas”. Isso de sobremaneira irá 



 
 

possibilitar alcançar um maior impacto na redução das desigualdades sociais e melhoria dos 

níveis de bem-estar. Sendo que Magalhães pondera muito bem quando afirma que: 

 

A construção de uma agenda social comum a partir do diálogo entre diferentes 

atores sociais, capaz de aglutinar concepções e recursos distintos, a convergência em 

torno de objetivos, estratégias e resultados e, também, o monitoramento das ações 

através de indicadores qualitativos e quantitativos tornam-se, portanto, os novos 

desafios postos para a formulação e implementação de políticas sociais. . 

(MAGALHAES, R. et al., 2007, idem) 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS: 

 

3.1 Objetivo geral 

- Analisar a inserção de ações e serviços voltados para atenção à saúde indígena nos planos 

das RAS, que abrangem os municípios que compõem o DSEI GUATOC/Pará. 

 

3.2 Objetivos específicos 

- Verificar quais as ações e serviços em saúde do DSEI GUATOC são prioritárias nos planos 

das RAS. 

- Identificar em que Redes de Atenção à Saúde, a população indígena é contemplada em 

suas especificidades étnico-culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 – Percurso metodológico 



 
 

O estudo é uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva, com análise documental, a qual 

será realizada no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Guamá - Tocantins (GUATOC) 

do Estado do Pará. 

O DSEI/GUATOC é formado por 18 municípios. Sendo 17 municípios do Pará e 1 

município do Maranhão. Esses 17 por sua vez estão distribuídos em 8 regiões de saúde, 

segundo o desenho de regionalização proposto pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado 

do Pará. Todavia, realizaremos o estudo voltado apenas para o estado do Pará. 

 

Quadro 4 – Regiões de saúde com respectivos municípios abrangidos pelo DSEI – GUATOC. 

REGIÃO DE SAÚDE MUNICÍPIOS DO DSEI/GUATOC 

Metropolitana II Tomé-Açú;  

Metropolitana III Aurora do Pará; Capitão Poço; Paragominas  

Caetés Santa Luzia do Pará;  

Lago de Tucuruí Goianésia do Pará; Tucuruí; Jacundá;  

Carajás Bom Jesus do Tocantins; São Geraldo do Araguaia, Canaã dos Carajás; 

Parauapebas; Itupiranga; 

Tocantins Moju; Baião; e 

Baixo Amazonas Óbidos; Oriximiná. 

Fonte: DSEI GUATOC 

 

As técnicas para a obtenção dos dados para a pesquisa foram:  

a) Análise dos planos regionais das redes de atenção à saúde, através das ações 

e/ou serviços contidos nos planos regionais da rede cegonha, psicossocial, urgência e 

emergência, doenças crônicas e rede de cuidado à pessoa com deficiência do estado o Pará. 

b) Aplicação de entrevista semi-estruturada ao apoiador do DSEI/GUATOC; ao 

gestor (a) responsável pelo DSEI/GUATOC; aos coordenadores estaduais das 4 redes de 

atenção de saúde do Pará; e à  coordenadora estadual de saúde indígena. 

A análise dos dados foi realizada através da técnica de análise de conteúdo de Bardin, 

ou seja: “um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção destas mensagens”. (BARDIN, 2009, p. 33).  

 

A análise foi constituída conforme as fases estipuladas por Bardin: A fase de pré-

exploração das leituras flutuantes captadas das entrevistas e dos documentos, que segundo 

Campos (2004) é a forma de conhecer o contexto e deixar fluir impressões e orientações; na 

segunda fase: ocorrerá a seleção das unidades de análise, onde buscaremos respostas as 



 
 

questões norteadoras, buscando dessa forma temas, que poderão ser palavras ou frases; e 

numa terceira fase o processo de categorização e sub-categorização: que de acordo com 

Campos (2004) é a classificação de elementos constitutivos de um conjunto de diferenciação e 

seguidamente, por reagrupamento segundo gênero, o qual precisará da codificação das 

unidades de análise, que para Bardin (2011)  apud Campos(2004), se trata dos dados brutos 

sistematicamente transformados em categorias. Será utilizado o referencial teórico e 

evidências científicas.  

Assim, buscamos responder a seguinte questão norteadora: as especificidades étnico-

culturais dos povos indígenas estão contempladas nos planos das RAS no âmbito do DSEI 

Guamá Tocantins - GUATOC? 

 

5.1 - Aspectos éticos  

Foi observada a resolução 466/2012, com cadastramento do projeto de pesquisa na 

Plataforma Brasil., que versa sobre a ética e confiabilidade na realização da pesquisa, que por 

sua vez apresenta parecer do CEP de Nº 1.906.305 para a pesquisa submetida. Cada instrumento de 

coleta de dados possuirá uma cópia do termo de consentimento livre e esclarecido, com sigilo e 

anonimato, com direito de desistirem da participação em qualquer fase da pesquisa; bem como acesso 

aos dados coletados. Além, dos esclarecimentos necessários sobre a divulgação dos resultados. 

5.2 - Riscos e benefícios do estudo  

Existiram riscos mínimos dos informantes sentirem-se constrangidos com algumas perguntas 

que não souberem responder com relação a análise dos planos de atenção e por serem entrevistas 

semi-estruradas. O grande benefício será apontar a existência ou não de ações e serviços nos planos 

regionais voltados para as especificidades dos indígenas. Além de conhecer equidade ou 

transversalidade aos usuários indígenas nos planos das RAS do Pará, de forma a promover aos 

gestores federais (SESAI), estaduais e municipais, a necessidade da inserção de ações/serviços e 

fluxos voltados às especificidades do indígena, considerando dessa forma seus aspectos étnico-

culturais. 

5.3 – Artigos originados do estudo 

Foram dois artigos construídos no desenvolvimento desta dissertação: Artigo 1: Análise das ações e 

serviços de saúde indígena nos planos regionais de saúde do Pará e Artigo 02: Implementação 

das ações e serviços voltados à saúde indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena( DSEI) 

Guamá Tocantins( GUATOC) nas Redes de Atenção à Saúde(RAS) do Pará: transversalidade 



 
 

ou equidade?; a serem enviados para submissão nas respectivas revistas: Epidemiologia e 

Serviços de Saúde e Revista Ciência & saúde Coletiva, cujas normas encontram-se em anexo. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar a inserção das ações e serviços voltados para atenção à 

saúde indígena nos planos das Redes de Atenção a Saúde, que abrangem os municípios que 

compõem o Distrito Especial de Saúde Indígena (DSEI) Guamá – Tocantins, no Pará. Foi 

realizada uma pesquisa ecológica com análise documental dos planos regionais das redes de 

atenção à saúde (rede cegonha, urgência e emergência, psicossocial e pessoa com 

deficiência) quanto à presença ou ausência de ações ou serviços voltados aos indígenas do 

DSEI Guamá-Tocantins. Foi possível constatar que existem ações pontuais em alguns 

planos regionais voltados para saúde indígena, porém com ausência do olhar equânime. 

Essas ações seriam transversais, pois os indígenas precisam estar inseridos em todas as 

ações e serviços das RAS e estão distribuídos em todas as faixas etárias e grupos. Todavia, 

há apenas caracterização da saúde indígena na maioria dos planos e não a inserção de ações 

sob um olhar antropológico voltadas para as diversidades das suas necessidades e problemas 

de saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde indígena – Atenção à saúde – Serviços de Saúde. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to analyze the inclusion of focused programs and services for 

indigenous health care plans of the Health Care Networks covering the municipalities that 

make up the Special District Indigenous Health Guama. - Tocantins in Para documentary 

analysis will be performed the eight regional plans of health care networks (stork network, 

emergency care, psychosocial and person with disabilities) for the presence or absence of 

actions or services for the indigenous of Guama-Tocantins. It was found that there are specific 

actions in some regional plans focused on indigenous health, but with no look equal. These 

actions could be cross because the Indians need to be addressed in all policies, as they are 

distributed in all age groups and groups. However, there is only characterization of indigenous 

health in most plans and not the inclusion of actions for your requirements / specifications. 

 

PALABRAS CLAVE: Health of Indigenous Peoples -care networks- health services. 

 

 

 

 



 
 

 

Resumen 

El objetivo de este estudio es analizar la inclusión de programas y servicios enfocados para 

los planes de salud indígenas de las Redes de Servicios de salud que abarca los municipios 

que conforman el Distrito Especial de Salud Indígena Guama - Tocantins, en el análisis de 

Pará documental se llevará a cabo los ocho planes regionales de las redes de atención de salud 

(red cigüeña, atención de emergencia, psicosociales y personas con discapacidad) para 

detectar la presencia o ausencia de acciones o servicios para los indígenas de Guama-

Tocantins. Se encontró que hay acciones específicas en algunos planes regionales centradas 

en la salud indígena, pero sin la mirada iguales. Estas acciones podrían ser cruz porque los 

indios deben ser abordados en todas las políticas, a medida que se distribuyen en todos los 

grupos de edad y grupos. Sin embargo, sólo hay caracterización de la salud indígena en la 

mayoría de los planes y no la inclusión de acciones para sus requisitos / especificaciones. 

 

KEY WORDS: Salud de poblacion es indígenas - Atencíon. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 As mudanças na área de gestão e assistência provocadas pela cronificação de doenças 

da população, associadas ao momento de transição epidemiológica e demográfica que vive o 

país, levou à construção das Redes de Atenção à Saúde/RAS
1
. Essa articulação tanto no nível 

nacional quanto no estado do Pará vem sendo discutida desde o Pacto pela Saúde, nas 

políticas fomentadas pelo Ministério da Saúde
2, 

bem como nos Pactos pela Vida e de Gestão 

trazidos de forma tripartite em 2006, e que teve como principais objetivos a organização e 

pactuação de ações e serviços de saúde. Isso demonstra as fortes estratégias de mobilização,no 

sentido de envolver todas as esferas na construção ascendente de planejamento com 

embasamento em diagnóstico situacional para resoluções de problemas da saúde da 

população, em prol de uma atenção integral, contínua e regional
3
 como está previsto na 

portaria das redes de atenção à saúde, bem como no Decreto Nº 7.508/2011. Através desses 

documentos, o Ministério da Saúde considera a necessidade de os serviços estarem 

organizados através de um planejamento regional integrado, onde haja atenção resolutiva e 

em tempo hábil
4
. 

 Vale ressaltar que existe oferta de ações e serviços voltados para uma determinada 

população e que deve ser considerada a necessidade da mesma. Mas, questiono se as 

necessidades de saúde dos indígenas estão sendo consideradas, pois “intervenções na área da 

saúde são realizadas sem o devido respeito para o conhecimento da cultura do grupo, e, assim 

os profissionais expressam atitudes etnocêntricas e realizam suas práticas sem reconhecer 

como a especificidade cultural do grupo influencia no êxito de seu trabalho”
5
. É necessário 

respeitar sua organização cultural e religiosa, com compartilhamento de saberes, pois estudos 

demonstram “um descontentamento na forma de como os modelos de atenção à saúde nas 

áreas indígenas oferecem seus serviços, de forma que o modelo atual vem desrespeitando a 



 
 

construção de uma atenção integral e diferenciada à saúde [...], impossibilitando a 

implementação de um modelo de atenção específico e diferenciado, desrespeitando o que 

garante a legislação brasileira em relação aos direitos indígenas”
3
. 

Medidas vêm sendo alavancadas na discussão interfederativa no intuito de somar 

forças entre as três esferas, como a implantação das Redes Temáticas: rede cegonha, urgência 

e emergência, rede de atenção psicossocial, rede de atenção às doenças e condições crônicas e 

rede de cuidado à pessoa com deficiência, através da construção regional e ascendente dos 

planos regionais de cada rede temática, os quais possuem como objetivo o fortalecimento e 

qualificação da atenção à saúde, além do acesso resolutivo em tempo oportuno à população
4
.
 

Um importante grupo a ter acesso às RAS são os indígenas. A partir da década de 70 

ocorreram vários movimentos em prol desses povos.  Grandes debates realizados na I 

Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio 1986 e na II Conferência Nacional de 

Saúde para os Povos Indígenas 1993, por indicações das VIII e IX Conferências Nacionais de 

Saúde, trouxeram a urgência em pensar iniciativas para a saúde do índio que considerasse 

suas “representações, valores e práticas relativas ao adoecer e buscar tratamento dos povos 

indígenas, bem como seus próprios especialistas”
5
. Mas, foi com a conferência de 1986, que 

houve a determinação da criação do Subsistema de Saúde Indígena dentro do Sistema 

Nacional de Saúde, formatado num modelo de atenção à saúde do indígena que propunha uma 

atenção diferenciada através dos Distritos Especiais de Saúde Indígena. 
 

O Decreto Presidencial nº 2, de 1991 
5 

transferiu para o Ministério da Saúde a 

responsabilidade pela coordenação das ações de saúde destinadas aos povos indígenas, 

estabelecendo os Distritos Sanitários Especiais Indígenas como base da organização dos 

serviços de saúde, onde as ações e serviços seriam então, implementados pela FUNASA 

juntamente com a FUNAI. Porém, somente em 2012 houve a criação da Secretaria Especial 

de Saúde Indígena (SESAI) ligada diretamente ao Ministério da Saúde através do Decreto nº. 



 
 

7.336/2010
6
. Com a criação desta secretaria, o Ministério passou a gerenciar diretamente a 

atenção à saúde dos indígenas, levando em conta aspectos culturais, étnicos e epidemiológicos 

dos 225 povos que vivem no País.
7
 

Assim, há a necessidade de compreendermos os elementos teóricos e práticos que 

subsidiem as análises e alternativas para entender essas dificuldades de inserção da saúde 

indígena nos planos das Redes de Atenção à Saúde, com a finalidade do aprimoramento das 

dimensões da gestão e dos processos de trabalho dos profissionais envolvidos nesta grande 

rede de atenção à saúde. 

Os objetivos lançados neste estudo foram analisar a inserção de ações e serviços 

voltados para atenção à saúde indígena nos planos das RAS que abrangem os municípios que 

compõem o DSEI GUATOC/Pará e como específico identificar em que Redes de Atenção à 

Saúde, a população indígena é contemplada em suas especificidades étnico-culturais. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O estudo utilizou a pesquisa ecológica com análise documental dos planos regionais 

das redes de atenção à saúde das regiões que compõem o Distrito Sanitário Especial Indígena 

(DSEI) Guamá - Tocantins (GUATOC) do Estado do Pará. 

O DSEI/GUATOC é formado por 17 municípios do Pará. Estes 17 por sua vez estão 

distribuídos em 7 regiões de saúde, segundo o atual desenho de regionalização proposto pela 

Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará
8
. Todavia, realizamos o estudo voltado 

apenas para o estado do Pará. 

Os dados foram obtidos através da análise documental dos planos regionais das redes 

de atenção à saúde (RAS) do estado do Pará e em quais ações e/ou serviços contidos nos 

planos a saúde indígena estava contemplada. 



 
 

Foram analisados os planos de sete regiões de saúde, excluindo os municípios que 

formam a região metropolitana de Belém, por não possuírem população indígena. 

1- Quadro referente à distribuição da população indígena por região de saúde e municípios do 

Estado do Pará. 

REGIÃO DE 

SAÚDE 

Nº MUNICÍPIOS POPULAÇÃO 

INDÍGENA 

Metropolitana II Tomé-Açú; 334 

Metropolitana III Aurora do Pará; Capitão Poço; Paragominas 1.523 

Caetés Santa Luzia do Pará; 726 

 Tocantins Moju; Baião 164 

BaixoAmazonas Óbidos; Oriximiná 2.470 

Lago Tucuruí Goianésia do Pará; Tucuruí; Jacundá; 761 

Carajás Bom Jesus do Tocantins; São Geraldo do 

Araguaia, Canaã dos Carajás; Parauapebas; 

Itupiranga; 

2.825 

Total 17 8.803 

Fonte: Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins, 2015 

 

3 Resultados: O DSEI GUATOC apresenta-se com uma população significativa de 8.803 

indígenas, distribuídos em sete regiões de saúde, fato que se verifica através da análise dos 

planos da rede cegonha, do plano da rede de urgência e emergência, da pessoa com 

deficiência e  do plano da rede psicossocial, que por sua vez não possuem em sua totalidade 

ações ou serviços voltados para as especificidades dos indígenas, como mostra o quadro 2. 

 

2- Quadro das ações/serviços nos planos regionais da RAS no GUATOC.  

PLANO DAS 

RAS 

CARACTERIZAÇÃO 

DA SAÚDE INDÍGENA 

AÇÕES AO 

INDÍGENA 

DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO/ 

SERVIÇO 
 

 

Rede Cegonha 

Baixo Amazonas, Baixo 

Tocantins, Carajás, 

Metropolitana II e III 

Duas ações 

educativas(em 2 regiões) 

e oito ações de serviços 

(em 2 regiões) 

Capacitação da 

equipe; Fluxo para 

teste rápido e 

vinculação da gestante 

Rede psicossocial Apenas no nível estadual. Duas ações educativas Capacitação das 

equipes e oficinas 

Rede de urgência 

e emergência 

Ausência Ausência Ausência 



 
 

Rede à pessoa 

com deficiência 

Ausência Ausência Ausência 

Fonte: autor 

O quadro 2 demonstra que dos sete planos regionais da rede cegonha, apenas  a 

metropolitana II e III apresentam ações educativas voltados ao indígena  e destes, seis 

realizaram a caracterização indígena para região demonstrando a presença das etnias e 

populações por região de saúde. Nos planos de Carajás e Lago Tucuruí foram encontrados 

oito serviços planejados para a população materno-infantil indígena.  No plano da rede 

psicossocial observamos a presença do planejamento de duas ações nas regiões de Carajás e 

duas na região Metropolitana 3, embora encontremos a caracterização indígena no diagnóstico 

situacional  no nível estadual, todavia não encontramos essa mesma caracterização por região 

de saúde.  

Nos planos de urgência e emergência e no plano da pessoa com deficiência não 

existem caracterização indígena no diagnóstico situacional nem ações ou serviços voltados 

para o indígena, apesar de existir uma citação apenas no plano da urgência e emergência 

acerca da diretriz da equidade, mas isso não garante a atenção diferenciada para essa 

população, significando que o princípio da equidade não está previsto para essas populações 

consideradas vulneráveis e com um número significativo de habitantes, que precisam ter suas 

necessidades de saúde respeitadas e atendidas de acordo com seus aspectos étnico-culturais.
9
 

 5- Discussão:  

Na análise da inserção das ações e serviços voltados para atenção à saúde indígena nos 

planos das Redes de Atenção à Saúde, que abrangem os municípios que compõem o Distrito 

Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins/Pará é possível constatar que existem ações 

pontuais voltadas para a saúde indígena, com ausência do olhar equânime, considerando os 

aspectos étnicos, sociais e culturais do indígena
10

. Visualizamos algumas dessas ações 



 
 

pontuais como: capacitação das equipes de saúde, seminários e oficinas, etc. Mas, quanto aos 

serviços,detectamos apenas três iniciativas para duas regiões de saúde, na rede psicossocial.  

Nesse sentido, a Constituição de 1988 e a Política Nacional de Saúde Indígena 

prevêem a atenção integral e equânime desses povos
11

. Contudo, essa legalidade não está 

presente nos planejamentos de todos os planos regionais das redes de atenção previstos de 

acordo com o Decreto 7.508/2011. Portanto, “os fluxos formalmente indicados pelos 

profissionais de saúde são resultantes da associação dos elementos planejados no Plano 

Diretor Regionalizado e no Plano Distrital de Saúde Indígena constituindo, desta maneira, 

uma estratégia criativa loco-regional para garantir o acesso e continuidade em todos os níveis 

de atenção à saúde. Não foram identificados fluxos por conta dos usuários ressaltando a sua 

dependência frente às estratégias criativas desenvolvidas pelos profissionais de saúde”
 12

. 

 Dessa forma, as ações voltadas ao indígena seriam transversais, pois esses indivíduos 

precisam ser atendidos em todas as políticas de saúde, estando distribuídos em todas as faixas 

etárias, sexo e demais grupos alvos. Entretanto, eles são apenas caracterizados nos 

diagnósticos situacionais de seis planos regionais da rede cegonha e no plano estadual 

psicossocial, porém não estão inseridos com suas necessidades específicas. 

Neste contexto, apesar de a educação permanente ocorrer nos DSEIs, ofertados pela 

própria SESAI, existe a necessidade dos profissionais dos municípios e do estado serem 

qualificados para compreender o contexto social, cultural e antropológico para uma atenção 

equânime a ser ofertada ao indígena. 

Frente aos grandes entraves acerca do entendimento e desenvolvimento de atitudes ou 

habilidades voltadas para o cuidado às populações indígenas pelos trabalhadores e gestores da 

saúde, é nítida a necessidade de se implementar um planejamento que garanta a assistência a 

esses povos, haja vista que o “princípio da interculturalidade, nas práticas de formação e 

atenção à saúde não constitui tarefa simples, haja vista a exigência de transformações 



 
 

paradigmáticas e resignificações de conceitos e modos operandi cristalizados no interior das 

universidades, do SUS e também da sociedade”
 13.

 

É notório que as redes de atenção ainda não possuem esse olhar diferenciado para as 

especificidades étnico-culturais dos indígenas, demonstrando como está dimensionado a 

assistência e a oferta de ações e serviços especifica a estes povos. Assim, “Organismos 

internacionais da área de saúde admitem que equidade implique: em condições de saúde, 

Organismos internacionais da área de saúde admitem que equidade implique: a) em condições 

de saúde, diminuição das diferenças evitáveis e injustas ao mínimo possível; b) em serviços 

de saúde, oferecendo atenção em função das necessidades (equidade de acesso e uso) e 

contribuir em função da capacidade de pagamento (equidade financeira)”
 14

. 

Assim, o olhar equânime das suas especificidades se faz necessário e requer que sejam 

também, transversais em cada política de saúde como prevê as legislações e que a 

coordenação estadual indígena possa ponderar juntamente com as coordenações das redes de 

atenção à saúde a fim de garantir aquilo que já é um direito previsto para esses povos. 
15

 

É necessário ter em mente que não se pode forçar uma integração destes grupos ao 

sistema de saúde de forma não-diferenciada, já que eles sob os aspectos linguístico, 

ideológico e econômico se diferenciam da sociedade nacional como um todo
16

.  

Por isso, os discursos enfatizam o desejo dos indígenas de serem assistidos por 

profissionais de saúde com formação diferenciada, que articulem saberes científicos e 

populares no desenvolvimento de propostas e ações de saúde valorativas da sua cultura e 

embasadas no diagnóstico epidemiológico e social da realidade de saúde deste povo
17

.  Vale 

ressaltar que a experiência do PET-Saúde Indígena implementado pela UnB nos demonstra a 

necessidade de construir uma gestão compartilhada, de forma a evidenciar a complexidade 

inerente à criação e fortalecimento de redes interculturais em saúde 
18

. Dessa forma faz-se 

necessário, que os gestores estejam abertos para essa discussão intercultural e intersetorial, 

além dos profissionais de saúde sensibilizados para a importância do trabalho com esses 



 
 

grupos, onde vivenciem uma abordagem ascendente nas mudanças dos problemas de 

saúde para que suas necessidades sejam respondidas através de um cuidado à “vida”
19

. 

Assim o replanejamento das ações e serviços será necessário para provocar a 

transformação do processo de saúde-doença dos povos indígenas, considerando suas 

necessidades sócio-étnicos e culturais, a partir da realidade de quem vivencia e da realidade 

de quem cuida. Este é o grande desafio para a construção dos próximos planos regionais de 

forma ascendente, integral e equânime 
20

. 
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Resumo 

O objeto deste estudo foi verificar se existem ações e serviços em saúde voltados ao Distrito 

Sanitário Especial Indígena GUAMÁ TOCANTINS nas Redes de Atenção à Saúde do estado 

do Pará e perceber no olhar dos coordenadores das redes de atenção à saúde, bem como dos 

gestores da saúde indígena do Pará, acerca da implementação dessas ações e serviços nos 

planos regionais das quatro RAS (cegonha, urgência e emergência, psicossocial e pessoa com 

deficiência) referentes às oito regiões de saúde, que englobam o DSEI Guamá-Tocantins. O 

estudo é desenvolvido a partir de uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva, com 

análise de conteúdo de Bardin, a qual foi realizada a partir de entrevistas semi-estruturadas 

com os atores estaduais (informantes) envolvidos na implantação e implementação das RAS e 

os gestores federais responsáveis pela política de saúde indígena no Distrito Sanitário 

Especial Indígena (DSEI) Guamá - Tocantins (GUATOC) do Estado do Pará. Os resultados 

obtidos foram: a ausência de ações e serviços que garantam a equidade do acesso aos 



 
 

indígenas nas RAS; a urgência da necessidade de qualificar os profissionais para uma atenção 

em saúde que respeite os aspectos étnicos e culturais desses povos e principalmente que 

ocorra a integração entre os gestores estaduais das RAS e os gestores do DSEI no 

planejamento e implementação das ações e serviços, de forma a promover a continuidade do 

cuidado desde a atenção básica até a média e alta complexidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The objective of this study was to verify if there are health actions and services directed to the 

GUAMÁ TOCANTINS Indigenous Special Health District in the Health Care Networks of 

the state of Pará and to perceive in the perspective of the coordinators of health care networks, 

as well as health managers (Stork, Emergency and Emergency, Psychosocial and Disabled 

Persons) in the eight health regions, which encompass the Guamá-Tocantins DSEI, as is the 

implementation of these actions and services in the regional plans of the four RAS. The study 

is based on a qualitative and descriptive research, with Bardin content analysis, which was 

performed from semi-structured interviews with the state actors (informers) involved in the 

implementation and implementation of SARs and managers (DSEI) in Guamá - Tocantins 

(GUATOC) in the State of Pará. The results obtained were: the absence of actions and 

services that guarantee the fairness of access to indigenous peoples in the SAR; The urgency 

of the need to qualify professionals for health care that respects the ethnic and cultural aspects 

of these peoples and especially that there is integration between the SAR's state managers and 

the DSEI managers in the planning and implementation of the actions and services, in a way 

To promote continuity of care from basic care to medium and high complexity. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução:  

A Saúde Indígena no Brasil tem um histórico de conquistas a partir das conferências 

de saúde de 1986 e da conferência nacional de proteção à saúde do índio, as quais 

influenciariam significativamente na Constituição de 1988, com as garantias legais aos povos 

indígenas e na construção do Sistema Único de Saúde, que por sua vez traria pressuposto para 

a criação do Sub-sistema de saúde indígena, a partir da Lei de Sérgio Arouca de 1999. 

“Apesar de muitas garantias legais, os povos indígenas ainda lutam por condições melhores 

de saúde.” (Garnelo et al)  

Com a criação da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) em 2002 pelo Ministério da 

Saúde, houve uma reorganização dos processos de descentralização para os Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEIs), no intuito de favorecer as ações e serviços ao indígena de forma 

mais resolutiva. Porém, a burocratização ainda é grande empecilho para o desenvolvimento da 

política de saúde indígena no país. Outro grande desafio para consolidação da política de saúde do 

indígena é o problema social e político vivenciado pela população indígena, com repercussão na 

mídia nacional com particular destaque à situação de saúde (Garnelo et al, 2012). 

Vale ressaltar que um novo paradigma estabelecido atualmente e que é objeto deste 

estudo, trata da  implantação e implementação de ações e serviços voltados à saúde indígena nos 

planos das redes de atenção à saúde do Pará, sob a responsabilidade das coordenações estaduais 

das RAS e pelo DSEI GUATOC.  É fato que as Políticas de afirmação e promoção da 

multietnicidade dos Povos Indígenas devem ter um forte viés multissetorial e transversal para que 

as transformações na elaboração e gestão das políticas públicas sejam articuladas e 

compartilhadas entre os diversos órgãos do Estado Brasileiro. (Garnelo et al, 2012) 

 

Objetivo: Verificar quais as ações e serviços em saúde do DSEI GUATOC foram prioritárias 

nos planos das RAS. 

 



 
 

Metodologia: O estudo constituiu-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva, a 

qual foi realizada a partir de entrevistas de atores (informantes) envolvidos na implantação e 

implementação dos Planos das RAS que englobaram as oito regiões de saúde, componentes 

do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Guamá - Tocantins (GUATOC) do Estado do 

Pará. 

As técnicas para a obtenção dos dados para a pesquisa foram a aplicação de entrevista 

semi-estruturada ao apoiador do DSEI/GUATOC; ao gestor (a) responsável pelo 

DSEI/GUATOC; à  coordenadora estadual de saúde indígena,  aos coordenadores estaduais 

das quatro redes de atenção de saúde do Pará (rede cegonha, rede de urgência e emergência, 

rede da pessoa com deficiência e rede psicossocial), exceto a coordenação da pessoa 

portadora de doenças crônicas, pois atualmente o estado não possui especificamente um plano 

estadual da pessoa com doença crônica, mas apenas o plano estadual da obesidade, 

oncológico e o dos renais crônicos. Esses mesmos informantes foram identificados pelos 

nomes de 7 (sete) etnias pertencentes ao DSEI GUATOC (Tembé, Wai Wai, Xikrin, Suruí, 

Assuriní, Zoé e Gavião). 

 

 

A análise dos dados será realizada pela proposição temática, que configura a análise 

de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens. 

(BARDIN, 2009, p.33).  

 

Os temas foram categorizados em quatro grandes eixos: O estado da arte dos planos 

das RAS; o conhecimento antropológico; implantação e implementação das RAS; e 

integração e gestão. 

 Os aspectos éticos foram observados de acordo com a resolução 466/2012, que versa 

sobre a ética e confiabilidade na realização da pesquisa e por sua vez apresenta parecer do CEP 

de número 1.906.305 para a pesquisa submetida na Plataforma Brasil, sendo que cada instrumento de 

coleta de dados possuiu uma cópia do termo de consentimento livre e esclarecido, assinados.  

 

Análise e discussão dos dados: 

O estado da arte dos planos das RAS. 

 A participação dos coordenadores estaduais das redes de atenção à saúde e do próprio 

DSEI parecem ser um grande desafio na construção de ações voltadas para saúde indígena. 

Isto é demonstrado pela própria fala dos informantes. Quando afirmam que: 

Eu não participei das reuniões. (Gavião) 



 
 

Infelizmente eu não estava na coordenação. (Tembé) 

Nós participamos junto com as nossas equipes das sedes do DSEI e as 

equipes técnicas dos oito pólos e das cinco Casas de Saúde Indígenas. 

(Suruí) 

 

Isso demonstra o forte rodízio de gestores nas coordenações das RAS e na própria 

saúde indígena. Mostra também, que mesmo os coordenadores que estavam na época do 

planejamento das RAS não participaram dessa construção procurando ter o olhar voltado para 

a saúde indígena do DSEI GUATOC. Podemos considerar ainda que apesar de três 

informantes afirmarem que suas equipes participaram de alguns planos, não houve a escuta 

real das especificidades, como afirma Xikrin. 

Em todos esses planos não existe uma atividade planejada atendendo a 

especificidade da população indígena (Xikin). 

O subsistema desenvolvido para outros indígenas de outras etnias demonstram falhas 

nos planejamentos das ações voltadas para a saúde indígena, as quais não consideram suas 

necessidades e especificidades. Mesmo com a participação das lideranças do Conselho 

Distrital de Saúde Indígena (CONDISI), há uma fragilização na leitura da realidade desses 

povos. Oliveira et al. (2012) 

 

O conhecimento antropológico 

Para Athias  

“O conceito de interculturalidade é apresentado como uma plataforma 

onde ainda se situa a questão de adequação cultural dos serviços de 

saúde, sem que se tenha entendimento, de fato, sobre o conceito de um 

Brasil pluriétnico e pluricultural. As 3ª e 4ª Conferências apresentam 

um crescente número de propostas nas áreas que fazem interface com 

a noção de interculturalidade e organização dos serviços de saúde nas 

áreas indígenas.” 

Assim, é possível que seja realizada a participação da gestão e assistência da saúde 

indígena federal e estadual do GUATOC e do Pará respectivamente na construção desses 

planejamentos, de forma a garantir o maior número de ações considerando as especificidades 

étnico-cultural dos indígenas. 

(...) Mas, é aquela história, tem os entendimentos de alguns 

profissionais que isso é uma questão cultural, que não deve ser 

interferido e tem outros entendimentos que a gente tem argumentos, 

tem formas de se falar diferente. Talvez a gente pudesse buscar 

alguém, uma ascensão maior sobre a comunidade pra fazer essa 

explicação, pra falar, não sei como efetivamente seria melhor a se 

fazer (Zoé) 

Não existe especificamente para população indígena. Ele está como 

um todo para a população do estado do Pará. (Wai Wai). 



 
 

Isso demonstra que no próprio Ministério da Saúde não existe um alinhamento acerca 

da inserção da saúde indígena no que concerne à implantação e implementação das políticas 

propostas de forma tripartite, como: a rede cegonha, rede de urgência e emergência, rede 

psicossocial, rede da pessoa com deficiência e rede da pessoa com doenças crônicas. Isso é 

observado na fala de Zoé e Wai Wai, quando sinalizam que “a participação específica de 

ações para as populações tradicionais, elas não eram uma prioridade logo no início, nem pelo 

próprio Ministério da Saúde, quando reafirma que no início da construção do primeiro plano 

da rede cegonha, a matriz de planejamento proposta pela esfera federal, à população indígena 

como não prioritária”. Isso mostra a grande fragmentação tripartite onde existe representação 

do governo federal, dos estados e dos municípios, ou seja, MS, CONASS e CONASEMS. 

 É possível enxergar nessa fala “Mas, a gente poderia salvar uma vida. Mas é aquela 

história, tem os entendimentos de alguns profissionais que isso é uma questão cultural...”. 

Para Zoé já existe uma percepção de que a cultura dos indígenas precisa ser considerada e os 

profissionais prestarem atenção a depender de cada etnia, pois as crenças e culturas desses 

povos são diferentes. 

Na fala do Assurini 

(...) as redes de forma geral elas não são feitas para determinadas 

etnias. É a mesma rede sendo que alguns territórios existem uma 

população indígena... Porque ai existe várias questões: tem indígena 

que está na aldeia, e tem indígena que está na população de forma 

geral. Não há um recorte específico... Porque, por exemplo, para nós 

uma pessoa que tenta se matar, isso para nós é suicídio e isso é um 

sintoma ligado ao processo depressivo. Assim, que nós vemos, assim 

que nós aprendemos a compreensão do suicídio já é outra, pode ser até 

um homicídio, é um espírito que veio que foi mandado por uma parte 

inimiga para matar aquela pessoa. Não é a pessoa que se mata, 

algumas etnias pensam assim (...) (Assurini) 

 Já se percebe que há um entendimento acerca da existência de diferentes etnias e que 

há indígenas aldeados e não aldeados como afirma Tembé: 

(...) onde o indígena seja visto, seja trabalhado não só no DSEI como 

se sabe a atenção básica para o indígena é de responsabilidade do 

DSEI, embora o estado tenha sua co-participação. Porque nos 

sabemos que nos temos os aldeados que esses estão ligados 

diretamente a atenção dos DSEIs. Mas, nós temos os não aldeados que 

entram no sistema como um cidadão... Essa coordenação tem 

trabalhado a política estadual de saúde indígena... Inclusive, esse 

trabalho tem sido feito junto com a secretaria estadual de integração 

de políticas sociais, onde se reúnem todas as secretarias de estado para 

trabalhar a política indígena e a gente considera sem dúvida que essa 

política vem fortalecer por que [...] Não é interesse se trabalhar 

isolado. Esse trabalho é sem dúvida alguma junto com a população 

indígena, junto com representantes, com lideranças indígenas. 

(Tembé) 

 



 
 

Mas, na inferência de Gavião fica claro que os indígenas deverão entrar no sistema de 

forma geral, pois na Política de urgência e emergência (U/E) e da pessoa com deficiência, o 

plano é construído conforme os componentes instituídos pelo MS e de forma regional, 

respectivamente, e para estas não existe estratificação como afirma  

“A população indígena a gente coloca como um todo: a pessoa com 

deficiência. Não existe classe, raça, credo, existe a pessoa com 

deficiência e a gente traça as metas que ela tem o mesmo direito que 

qualquer outro”. (Gavião) 

Diante do exposto é preciso rever conceitos e legislações que amparam a inserção de 

ações de acordo com a especificidade étnica-cultural dos indígenas, onde os coordenadores 

das RAS revejam o que está previsto na constituição e demais políticas indígenas de 

promoção da equidade e de fato reconheçam as necessidades diferentes das diversas etnias. 

Não para construção de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) indígena, mas que garanta o acesso às ações e 

serviços, considerando o acolhimento específico, o acesso nas aldeias pelo SAMU, o pré-natal 

e o parto que considere as questões étnicas da gestante que possui o indígena parteiro nas 

aldeias Zoé. E mais que uma simples ambientação dos pontos de atenção, que as equipes de 

saúde sejam qualificadas para a atenção ao indígena. Isso é reforçado por Athias quando 

afirma que:  

 

Os cidadãos indígenas do país têm os mesmos direitos constitucionais 

de acesso ao SUS que os demais brasileiros. São munícipes, e sua 

população é incluída nas contagens que fornecem a base para os 

repasses aos municípios. Os povos indígenas também têm o direito 

Constitucional a políticas públicas que reconheçam as suas 

especificidades. Isso inclui a atenção diferenciada à saúde, que deve, 

por lei, ser garantida pelo Governo Federal. Essa atenção diferenciada 

deve contemplar adequações nas formas de abordagem da comunidade 

pelas equipes e o reconhecimento da interface com as medicinas 

indígenas. O legado histórico de exclusão e os níveis altíssimos de 

morbimortalidade, com um número significativo de enfermidades que 

estão causando mortes na população indígena, quando comparados 

aos da população em geral, indicam a necessidade de um investimento 

específico na reversão das desigualdades atuais relacionadas à saúde. 

(Athias, 2011, p.1) 

É preciso também, considerar como estão sendo elaboradas nacionalmente as políticas 

públicas, pois a diversidade dos estados é imensa. E para um estado continental como o Pará, 

com diversas regiões com realidades diversas, isso não será diferente para a população 

indígena do DSEI GUATOC, que se encontra distribuída em oito regiões de saúde, com um 

desenho do subsistema que não corrobora com esse desenho regional do Pará. Nesse sentido é 

preciso rever o que Xikrin nos reporta acerca dos planos das redes de atenção não possuírem 

ações que considerem as especificidades desse povo. 

Em todos esses planos não existe uma atividade planejada atendendo a 

especificidade da população indígena. Essa população quando 

consegue ser inserida em algumas dessas redes, elas participam como 



 
 

usuários comuns e não atendendo especificidades dessa população... 

Não existe uma política específica pra saúde indígena, o que a gente 

tem feito é inserir essa população dentro dessas redes, é justamente a 

articulação dentro dos municípios. (Xikrin) 

Outro debate que essas falas trazem é a respeito do olhar equânime, onde se percebe 

que Xikrin ressalta muito bem que não há um tratamento desigual considerando as 

desigualdades do indígena. Reconhecendo que esses indígenas ainda possam ter diversas 

etnias e culturas diferentes entre os diversos povos. É possível ver que a política de promoção 

da equidade está ainda muito fragilizada no estado do Pará, quando esse por sua vez precisa 

fortalecer o acesso dos diversos povos tradicionais ao sistema de saúde, considerando seus 

aspectos étnico-cultural.  

 

A noção de equidade diz respeito à necessidade de se “tratar 

desigualmente os desiguais” de modo a se alcançar a igualdade de 

oportunidades de sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social 

entre os membros de uma dada sociedade. O ponto de partida da 

noção de equidade é o reconhecimento da desigualdade entre as 

pessoas e os grupos sociais e o reconhecimento de que muitas dessas 

desigualdades são injustas e devem ser superadas. (TEIXERA, 2011, 

p.5) 

 

Implantação e implementação das RAS. 

 

 É importante ressaltar que os informantes, em sua maioria, afirmam que não foram 

planejadas ações voltadas para saúde indígena, mas isso foi proposto nas próprias diretrizes 

do Ministério da Saúde(MS)como afirma Zoé (...)” se tu pegares a matriz diagnóstica que é 

proposta pelo MS ela não estratifica nada”  que também, não justifica, pois é de ciência dos 

gestores e técnicos do estado do Pará a existência de uma significativa população indígena 

que requer ações e serviços de saúde voltados para atender suas necessidades. Logo, isso 

precisaria ter sido pautado pelo próprio estado e ter sido inserido no planejamento, pois 

“Brasília” não conhece nossos povos! Será que o nosso povo também, não conhece nossos 

indígenas? 

A fala de Tembé acerca da (...) “implementação voltada à saúde indígena ela é uma 

implementação um tanto pequena ainda e eu não tenho tantos conhecimentos” (...) está 

generalizada nas demais falas, pois, apesar de ocorrer após o planejamento das ações, algumas 

tentativas de implementação de ações ou serviços no atendimento indígena, como oficina de 

qualificação das equipes da rede psicossocial e rodas de conversa na Santa Casa e entrega de 

testes rápidos, entre outros, são ainda ações muito pontuais e não significativas para uma 

população de 8.477 habitantes do DSEI GUATOC.  

A fala de Gavião:  

Contudo, as indígenas não recebem nenhum kit específico que o 

próprio programa disponibiliza e nem as nossas equipes receberam 

nenhum tipo de treinamento e também, o DSEI nem foi consultado pra 

elaboração do plano. Com relação à rede ao plano de urgência e 



 
 

emergência também, a gente não dispõe desse recurso, visto que 

nenhuma ambulância tem acesso as nossas aldeias, pois elas são locais 

de difícil acesso. Então, quando a gente necessita, a gente faz o 

transporte pelo DSEI (...)Vai para as CASAI e dentro da CASAI é que 

a gente consegue fazer alguma articulação com a rede de urgência e 

emergência. Com relação ao programa da pessoa com deficiência a 

gente não tem nenhuma pactuação, não é realizado nada (...) 

Esses relatos refletem bem a ausência da atenção ao indígena, nos planos e fora deles, 

quando o informante traz questões básicas como falta de treinamento e articulação do DSEI 

com políticas essenciais como urgência e emergência e pessoas com deficiência.  

Isso já vinha sendo apontado por Confalonieri em 1989, pois diante de tantos sistemas 

e programas desenvolvidos para prestar assistência ao indígena, se percebia a necessidade de 

resolver situações essenciais, como:  

(...) deficiência da infra-estrutura local e recursos, contribuem para a 

descontinuidade na execução das ações e programas. Neste contexto, 

torna-se imprescindível um sistema de comunicações permanente com 

outros níveis de referência. A elevação dos custos operacionais, 

principalmente em função da dificuldade de manutenção de 

equipamentos e instalações, além da grande dependência do transporte 

aéreo é outro aspecto a ser considerado. Outra conseqüência é a 

dificuldade de permanência prolongada de equipe de saúde não-índia 

nestas áreas em virtude do isolamento social e profissional e ausência 

de comodidades das áreas urbanas. (Confalonieri, 1989, p.443). 

Esse estudo realizado em 1989 ainda demonstra em pleno ano 2016, após 27 anos, que 

ainda não foram superados muitos dos desafios daquela época, como a descontinuidade de 

ações, transporte aéreo de urgência e emergência nas aldeias, dificuldade na permanência 

prolongada de médicos em áreas isoladas. A contradição de práticas médicas e as crenças 

tradicionais de cura são paradigmas que também precisam ser mais bem trabalhados e inseridos 

na formação dos profissionais de saúde para que ambos venham a ser somados e possam 

dialogar entre o respeito às práticas tradicionais a depender da etnia e o conhecimento da 

medicina ocidental, para que esta saiba reconhecer antropologicamente até onde pode e deve ir 

a partir do conhecimento da cultura desses povos. 

(...) o eixo 2, é da qualificação dos profissionais como trabalhar a 

potencia dessa   rede  no sentido do empoderamento dos saberes 

mesmo, de compartilhamento de saberes, troca de saberes e etc. e 

dentro desse eixo, (na verdade nos temos 4) eixos, dessa qualificação 

nos vimos o foco maior para essa questão da saúde indígena, quer 

dizer a saúde indígena no nosso  quando ela não é vista dentro da 

implantação dos serviços, pois como te falei o CAPS 1 atende a 

população branca, negra, indígena (...) coube a nós trabalharmos foi a 

questão da qualificação desse profissional nesse acolhimento. 

(Assurini) 

 



 
 

Essa consideração de trabalhar a qualificação dos profissionais que ofertam a 

assistência é deveras relevante para a atenção equânime no serviço, pois sabemos que as 

culturas da medicina ocidental se contrapõem muitas vezes com os costumes e crenças 

indígenas, logo a “tolerância de duas práticas é de fundamental importância para que os 

profissionais de saúde, índios e não índios consigam elucidar a concepção indígena no 

processo saúde-doença que o momento atual não agrega na multiplicidade de saberes” 

(OLIVEIRA et al, 2012). E dessa forma corrobora para a fragilidade da implantação e 

implementação da saúde indígena nas RAS. 

 

(...) se tu pegares a matriz diagnóstica que é proposta pelo MS ela não 

estratifica nada... A gente considera que já existia um AIDPI (Atenção 

Integrada às Doenças Prevalentes na Infância) indígena em processo 

[...] Eu acho que sim, que faltava uma visão na questão, 

principalmente nesses itens a considerar uma coisa melhor na área (...) 

e nos outros planos já vieram os DSEIs (...) inclusive já depois do 

plano pronto, a gente teve uma das oficinas dentro da própria Santa 

Casa (...) grupo que tava fazendo um estudo com relação à saúde 

indígena com a gente e os profissionais da Santa Casa, que era 

justamente a reflexão de como era o luto indígena, de como é que eu 

vou dá uma notícia de óbito, de um bebê ou de uma gestante pra uma 

comunidade indígena (...) e a gente teve uma apresentação do método 

canguru que foi muito interessante, embora não tenha sido uma coisa 

detalhada, mas a gente trouxe como ideia do processo de construção 

que a gente tava fazendo aqui nas oficinas nossas que foi do 

acompanhante do bebê que foi um trabalho interessante da Drª. Zeni 

no Maranhão, que ela mostra que tinha um indiozinho que estava 

dentro da UTI e eles tiveram o acompanhante do jeito que eles 

queriam ter, entendeu. Eles não criaram nenhuma dificuldade para 

isso, pois viram que eles não iam evoluir bem. Realmente era muito 

grave o quadro. A mãe pediu que o cacique não sei o nome, o pajé, 

que cuida, viesse pra dentro, não sei a entidade (etnia) deles viesse 

fazer uma cerimônia entendeu? Ai, a gente trouxe essa fala pra dentro 

da Santa Casa pra gente mostrar pra eles como houve o respeito (...)de 

alguma forma, tentando compensar algo que não está escrito a gente 

tem colocado, tem transversalizado nos nossos programas. (Zoé) 

Zoé busca justificar que mesmo não havendo o planejamento de ações nos planos 

regionais, devido a uma matriz proposta pelo MS, no decorrer da implantação e qualificação 

das equipes nas RAS, o estado vem somando forças para desenvolver habilidades e 

competências através de cooperação técnica de experiências exitosas como a do Maranhão. 

Isso é claro que fortalece o olhar diferenciado pelas equipes da média e alta complexidade, 

visto que a atenção básica já recebe essa qualificação pelos próprios DSEIs, conforme 

preconizado na política nacional dos povos indígenas. Todavia essa implantação, de acordo 

com Vargas et al (2010), existe uma enorme distância entre o que é declarado e formalizado 

nos planos elaborados de acordo com as normatizações e o que efetivamente ocorre no 

cotidiano dos serviços e no fluxo dos usuários. E para Oliveira (2012) o modelo atual não 



 
 

contempla e não promove a articulação entre os sistemas tradicionais de curas que se 

apresentam como um dos principais, se não o principal recurso de atenção à saúde nas 

comunidades indígenas. 

 

(...) a gente consegue alguns testes rápidos por intermédio do 

município, conseguimos também, o cadastramento de algumas 

indígenas no SISPRENATAL e o acesso aos ultra-sons que são 

preconizados e alguns exames que a gente não dispõe, por exemplo, 

na forma do teste rápido, então elas acabam sendo contempladas dessa 

forma. Contudo, as indígenas não recebem nenhum kit específico que 

o próprio programa disponibiliza e nem as nossas equipes receberam 

nenhum tipo de treinamento e também, o DSEI nem foi consultado pra 

elaboração do plano. Com relação à rede ao plano de urgência e 

emergência também, a gente não dispõem desse recurso, visto que 

nenhuma ambulância tem acesso as nossas aldeias, pois elas são locais 

de difícil acesso. Então, quando a gente necessita, a gente faz o 

transporte pelo DSEI. Vai para as CASAIs e dentro das CASAIs é que 

a gente consegue fazer alguma articulação com a rede de urgência e 

emergência. Com relação ao programa da pessoa com deficiência a 

gente não tem nenhuma pactuação, não é realizado nada. (Xikrin) 

Isso é bem nítido na ausência do acesso ao SAMU nas aldeias, onde a rede de urgência 

e emergência não alcança e nem compreende a necessidade de construir estratégias para essa 

atenção em comunidades de difícil acesso, ficando o DSEI (que oferta atenção básica) 

responsável pela retirada desse indígena até a CASAI mais próxima e assim, contactar com a 

rede para a assistência. Mas, se formos considerar o que estabelece o decreto 7.508/2011, 

pergunto: como se dará o acesso resolutivo e em tempo oportuno previsto nessa legislação? É 

preciso considerar aquilo que foi proposto no planejamento regional das RAS, mas também, 

considerar que é preciso rever que “ administrar não significa conceber estratégias, mas 

reconhecer sua emergência e intervir no momento oportuno”. (Vargas. Et al, 2010) 

Dessa forma é preciso rever que o que Suruí nos coloca com a seguinte afirmação “(...) 

dos planos que nós pudemos ter acesso: rede cegonha, RAPS (...) a gente só conseguiu ser 

inserido e ter algum encaminhamento prático e efetivo pra saúde indígena, na rede cegonha e 

na psicossocial”. Isso é pensar que a inserção da saúde indígena tem sido um processo de 

conquista, pois a participação do DSEI na construção dos planos é ainda pequena. Devido a 

isso as ações e serviços ainda são fragmentados e não reconhecidos com equidade nos 

diversos planos. Porém, num processo histórico, podemos considerar que há uma pequena 

inserção pós-construção dos planos na rede cegonha e na psicossocial, que poderá servir de 

base para as demais redes que estão sendo implementadas.  

 

Integração e gestão 

Referente à gestão e integração é possível reconhecer que existe uma grande ausência 

de integração entre as coordenações das RAS do estado e o DSEI, visto que nas falas de Zoé 



 
 

fica visível isso “porque eu preciso saber como estão conduzindo dentro das comunidades o 

que está sendo feito para as crianças indígenas (...) aqui é da SESAI e o estado não entra pra 

cá” e na fala de Assurini e Xikrin: 

 

A parte da atenção básica ela não é nossa (...) é do governo federal. 

Então, só vem pra gente quando já parte para média e alta 

complexidade (...) (Assurini) 

 “a rede psicossocial é uma das redes, tirando a rede cegonha, a que 

tem o melhor entrosamento. Mas, não temos nada oficializado dentro 

do programa, também, pra especificidade do indígena. Tudo que a 

gente acaba fazendo são articulações, na base da amizade, do 

convencimento junto com as secretarias municipais de saúde”. 

(Xikrin) 

 

Vale ressaltar que são falas que demonstram pouca cooperação entre estado e DSEI no 

que diz respeito ao acesso do indígena. O estado afirmando que nesse processo do AIDIPI 

indígena a SESPA não entra e também que a atenção básica é do DSEI. E esse último por 

sua vez, informa que a única rede onde existe uma pequena iniciativa é com a rede 

cegonha e a psicossocial, mas nada oficializado e que dependem de articulações com os 

gestores municipais, a fim de realizarem parcerias para atenção ao indígena através de 

amizades e do convencimento. Assim, percebemos que de acordo com o Ministério da 

Saúde (2002, p.1) a: 

 

“Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas requer a 

adoção de um modelo complementar e diferenciado de organização 

dos serviços - voltados para a proteção, promoção e recuperação da 

saúde -, que garanta aos índios o exercício de sua cidadania nesse 

campo. Para sua efetivação, deverá ser criada uma rede de serviços 

nas terras indígenas, de forma a superar as deficiências de cobertura, 

acesso e aceitabilidade do Sistema Único de Saúde para essa 

população” 

 

Essas redes nas terras indígenas são os pontos de atenção dos DSEIs, que sozinhos na 

atenção básica não darão conta de ofertar ações e serviços de acordo com as necessidades 

étnicas e cultuais dos indígenas. Isso não diminui a responsabilidade da gestão estadual e da 

gestão municipal quanto a reconhecer as necessidades do indígena enquanto munícipe e como 

usuário de uma rede que precisa existir e ser desenhada a partir das suas necessidades 

específicas, além do acesso ao território indígena, onde atualmente quem oferta ações e 

serviços é o distrito sanitário especial indígena. 

 

Logo, é possível considerar que a não integração entre as esferas do governo acerca do 

planejamento e implementação das políticas voltadas aos indígenas é histórico. Todavia, a 

Constituição de 88, a 8º Conferência Nacional de Saúde, a Política Nacional dos Povos 

Indígenas, a Lei Sérgio Arouca, entre outros documentos e legislações vem pautando 

imensamente a necessidade da integralidade, da equidade e a universalidade, que precisam 

caminhar através da integração tripartite e entre os pontos de atenção, previstos na própria 

portaria das redes de atenção à saúde 4.279/2010 e no Decreto 7.508/11. E “Sendo o SUS a 

reafirmação da responsabilidade do Estado no financiamento, organização e gestão de um 

sistema abrangente de cuidados à saúde, com cobertura universal a todos os habitantes do 



 
 

território, a extensão da rede de serviços aos grupos indígenas ocorre, por princípio, de forma 

automática”. (CONFALONIERI,198, p.441). É urgente o estreitamento desse vínculo entre 

estado e DSEI, para a consolidação do planejamento e implementação de ações integradas em 

prol de uma população que já possui sua legislação estabelecida.  

(...) Mas, o AIDPI indígena saiu e fizeram capacitações pelo próprio 

ministério. Nós não fomos convocados pra participar das capacitações 

como coordenação estadual da saúde indígena... E por trás, nos, que 

conseguimos colocar uma profissional nossa, que foi a Selma pra ir 

fazer o AIDIPI indígena (...) elas fazem a capacitação, mas a 

coordenação da saúde da criança do estado não tem conhecimento de 

quando elas fazem como fazem... A gente aproximou muito da saúde 

indígena. A gente fez capacitação na vigilância do óbito. Isso é uma 

das coisas que estava programado pra capacitação e a gente 

contemplou a capacitação da vigilância do óbito pra eles (...). Mas, 

essa especificamente do AIDIPI que a gente está precisando acertar 

mais, porque eu preciso saber como estão conduzindo dentro das 

comunidades o que está sendo feito para as crianças indígenas (...) 

aqui é da SESAI e o estado não entra pra cá... Com uma adolescente 

indígena que houve violência obstétrica que a gente foi acionada, aí a 

gente acionou o pessoal da regional e a própria representante do DSEI 

que é essa enfermeira, ela me acionou diretamente, a gente fez a 

orientação como deveria ocorrer o procedimento em relação ao 

município e ela ficou de mandar toda a investigação que tinha 

acontecido pra gente, mas até agora não recebemos. (Zóe) 

Na fala de Zoé é visível perceber que a mesma necessidade de integração dos 

processos da política indígena que possui o DSEI, também é ressaltada pelo estado enquanto 

participe desse processo de construção e monitoramento da política da criança à nível 

estadual. Zoé é enfático ao sinalizar que o DSEI também, precisa socializar as qualificações 

que recebe para que dessa forma a SESPA possa se apropriar do conhecimento repassado pela 

SESAI para ser um multiplicador junto aos municípios. 

Um grande desafio consiste, no sistema de informações para os indígenas, que ainda 

não permite o alinhamento das informações entre DSEI, estado e municípios, já que a SESAI 

possui um sistema específico de alimentação pelos DSEI, prejudicando de certa forma o 

planejamento, acompanhamento e monitoramento, a partir de um diagnóstico situacional que 

somente o DSEI terá como a mortalidade materna e infantil. Assim, Oliveira et al. (2012) 

afirma: 

“essa proposta de integração preconizada nos documentos propostos 

pelas conferências e pelas políticas de atenção integral à saúde 

indígena deve ser incorporada dentro das comunidades. É, portanto, 

essencial realizar ações conjuntas e intersetoriais na construção 

coletiva de saberes, linguagens e práticas entre os diversos setores 



 
 

envolvidos na elaboração, implementação e avaliação da assistência 

realizada para esse grupo populacional, na tentativa de produzir 

soluções inovadoras quanto à melhoria de sua qualidade de vida”. 

 Vale ressaltar que houve um singular avanço de algumas redes de atenção, como a 

rede cegonha e a psicossocial, como informa Xikrin.  

(...)a rede psicossocial é uma das redes, tirando a rede cegonha, a que 

tem o melhor entrosamento. Mas, não temos nada oficializado dentro 

do programa, também, para especificidade do indígena. Tudo que a 

gente acaba fazendo são articulações, na base da amizade, do 

convencimento junto com as secretarias municipais de saúde para que 

os CAPS abram as portas para o atendimento dessa população quando 

há necessidade. E até para realizar algumas terapias, mas sempre 

quando o paciente está acomodado nas nossas CASAIs ou seja nas 

sedes dos municípios. Infelizmente, a rede psicossocial ainda não 

conseguiu entrar nas aldeias pra realizar algum trabalho em parceria 

com a saúde indígena, com exceção do município de Parauapebas que 

a gente conseguiu fazer uma articulação muito boa e existe dentro da 

própria secretaria de saúde uma diretoria específica de saúde indígena. 

Mas, de fato não existe dentro de nenhum desses planos apesar do 

nosso intenso processo de tentar se integrar, a gente não foi consultada 

e acabaram construindo os planos dentro do estado do Pará não 

contemplando as especificidades da saúde indígena. (Xikrin) 

Mas, nós participamos pelo menos nas discussões, lutando para que 

pelo menos a população indígena fosse inserida nesses demais planos 

(...) Só em relação à rede cegonha e o psicossocial é que a gente 

obteve uma efetividade na elaboração dos processos de trabalho e 

atendimento nos serviços de saúde. (Suruí) 

 

Todavia, essa pequena inserção na rede cegonha e na rede psicossocial como afirma 

Suruí são considerados avanços. Mas, ainda precisa ser melhor qualificada diante das 

necessidades que a saúde indígena ainda enfrenta. É preciso realizar várias articulações e 

formas de convencimento para garantir esse acesso do indígena aos bens e serviços de saúde, 

sendo necessário garantir um fluxo a partir do posto de saúde do DSEI, com acesso via 

regulação e dessa forma ter a assistência como um cidadão de direito, como propõem 

Armando de Negri em suas plenárias pelo Hospital do Coração.  

Acho que cada coordenação tem uma diretriz, um plano direcionado 

(...) Na diretriz das portarias está lá; mobilidade reduzida. O idoso 

entra como mobilidade reduzida, independente de ele ser indígena ou 

não. Ele está inserido dentro. Agora não está especificando idoso, 



 
 

mobilidade reduzida nós sabemos que são as pessoas com dificuldades 

de locomoção estão inseridos, o indígena também (...) (Gavião) 

Outro grande desafio para a política de saúde indígena também, são as próprias 

diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde, que precisam ser alinhadas dentro das 

secretarias do ministério, pois a política de urgência e emergência considera em suas 

diretrizes, os grandes componentes, como: SAMU, UPA, porta de entrada, entre outros.  

A política da pessoa portadora de deficiência está pautada a partir de diretrizes de 

regionalização, mas que não considera as especificidades que um deficiente pode possuir 

como ser ribeirinho, ser quilombola ou mesmo indígena, que será diferente da abordagem 

para o usuário não indígena. Ressalto que a SESAI também, precisa junto às demais 

secretarias do MS transversalizar esses indígenas em todas as políticas, pois existe indígena 

em todos os ciclos de vida e logo precisarão ser atendidos, considerando todos esses aspectos. 

A política não pode estar “descolada” da realidade em que vivem esses povos. Assim, 

Oliveira nos traz a seguinte reflexão: “no sentido de construir um modelo que garanta o 

respeito à equidade, definido em uma concepção que não se limite à garantia de assistência 

apenas curativa, e sim, assegure a integralidade da atenção à saúde e sua promoção. 

“Mas, o que eu poderia estar dizendo a você que esta coordenação tem a pretensão de 

fazer um trabalho integrado com as demais coordenações, principalmente com a urgência e 

emergência que a gente sabe que é um grande número de indígenas que chegam a precisar de 

atendimento de urgência e emergência”. Tembé traz a retórica acerca da necessidade da 

gestão estar de fato integrada numa perspectiva em que as próprias coordenações estaduais 

das redes de atenção possam ouvir a coordenação estadual de saúde indígena e assim, ter os 

povos indígenas contemplados nos planejamentos das RAS, para que dessa forma possamos 

modificar afirmações realizadas em estudos anteriores acerca desse acesso como firmam. 

GARNELO (Org) 2012.  “As unidades de referência que ofertam tratamento especializado 

nas cidades também oferecem serviços de baixa qualidade, têm longas filas de espera para 

obtenção de tratamento e uma recusa sub-reptícia de tratar o doente indígena, o que dificulta a 

obtenção de consultas, internações e exames nesses estabelecimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais: 

 

É necessário sensibilizar os gestores quanto à urgência na qualificação dos 

profissionais da média e alta complexidade, pois já afirmava Oliveira et al, 2012, acerca do 

“desejo dos indígenas serem atendidos por profissionais de saúde com formação diferenciada, 

articulando os saberes científicos e populares no desenvolvimento de propostas e ações de 

saúde, embasadas no diagnóstico epidemiológico e social da realidade de saúde desse grupo, 

sem desrespeitar seus princípios culturais e crenças.” 

Está claro para a maioria das coordenações estaduais da RAS que nos planos regionais  

não ocorre na implementação das redes de forma equânime a inserção da saúde indígena na 

rede cegonha, na rede psicossocial, na rede da pessoa com deficiência e na rede de 

urgência/emergência. Fica nítido o desenvolvimento de algumas ações pontuais nos planos 

das RAS, mas sem uma implementação efetiva voltada para o que está proposto na política 

nacional de saúde indígena. Sendo as necessidades reais do indígena não contemplada e a 

atenção prestada insuficiente para a garantia do acesso desse indígena. Todavia, 

coordenadores estaduais e DSEI enfatizam que tentativas de aproximação vêm sendo 

alavancadas na rede cegonha e na rede psicossocial, junto ao DSEI GUATOC no sentido de 

se apropriarem da leitura antropológica, que infelizmente, está muito aquém do conhecimento 

de como vive e quais as necessidades que esse indígena possui à luz do contexto étnico-

cultural no qual está inserido. 

É perceptível a real necessidade de integração entre os gestores estaduais e os gestores 

do DSEI, quando ambos afirmam que os papéis de cada esfera colidem onde inicia o papel do 

outro e vice-versa. Mas, como pensar redes de atenção sem a continuidade do cuidado a esse 

indígena, que, por exemplo, pode ser uma mulher, grávida em surto psicótico e com HIV? 

Essa precisa da atenção de diversas redes e ao mesmo tempo é preciso levar em consideração 

suas crenças, costumes e dos seus familiares. 

Então, se esses gestores não estão empoderados acerca dos direitos desse indígena, 

enquanto munícipe que está em um território com necessidades diferentes, como as equipes 

dos municípios e do estado irão abordá-lo dentro de uma perspectiva de equidade? Não basta 

o indígena estar inserido apenas transversalmente nas políticas, mas é preciso garantir de fato 

a equidade dessa atenção. 

Vale ressaltar que o planejamento é algo mutável. Assim, a partir das articulações e 

informações que estado e SESAI compartilham em fóruns, reuniões e monitoramentos, é 

possível replanejar os planos das RAS, inserindo ações e serviços efetivos, que considerem 

essas especificidades propostas ou compartilhadas com os atores que possuem a expertise 

acerca deste indígena.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Importante destacar que os profissionais, serviços e gestores têm encontrado 

dificuldades na definição de suas competências para executar as ações, metas e/ou indicadores 

pactuados com o intuído de ofertar acesso à população indígena, corroborando desta forma 

para os entraves e fragilidades encontrados na implementação da Política de Atenção à Saúde 

Indígena.  

Oliveira relembra que as ”intervenções na área da saúde são realizadas sem o devido 

respeito para o conhecimento da cultura do grupo, e, assim os profissionais expressam 

atitudes etnocêntricas e realizam suas práticas sem reconhecer como a especificidade cultural 

do grupo influencia no êxito de seu trabalho”. 



 
 

 E dessa forma as estratégias e/ou ações voltados para a saúde indígena que foram 

traçados nos Planos Regionais das Redes de Atenção à Saúde das sete regiões de saúde que 

abrange o DSEI GUATOC ainda estão longe de serem executadas dentro do prazo previsto 

por questões estruturais e financeiras. 

  Mas, na tentativa de responder algumas necessidades que surgiram ao longo desse 

período de implementação das RAS no estado, foram executadas ações pontuais por algumas 

coordenações como da Rede cegonha e psicossocial, mesmo fora dos planos das RAS, com o 

intuito de maior aproximação e conhecimento das necessidades desses povos. É importante 

ressaltar que essas ações pontuais não são suficientes para alcançar os indicadores e metas 

pactuados nos planos das sete regiões de saúde estudadas, pois alguns destes planos versam 

sobre ações que foram pactuadas desde 2011 e que muitas ainda, não foram implementadas. 

 Surge a necessidade do maior diálogo e articulação entre gestores estaduais e gestores 

do DSEI em prol de reprogramar ações e serviços à luz das necessidades reais desses 

indígenas, considerando suas especificidades para que dessa forma sejam contemplados 

transversalmente em todas as políticas, bem como tenham seus aspectos étnico, sociais e 

culturais garantidos a partir de uma atenção equânime e resolutiva. 
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 APÊNDICES 

APÊNDICE A 

 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Nome do entrevistado: 

 

Coordenação DSEI/Apoiador DSEI/coordenação Saúde Indígena/coordenadores das RAS 

SESPA. 

 



 
 

1) Você participou da construção dos planos das redes de atenção das 8 regiões que 

compõem o DSEI GUATOC? 

 

2) Quais as ações planejadas nesses planos para a população indígena?  

 

3) Quais as ações desses 5 planos das RAS (RC- Rede cegonha, U/E, pessoa com 

deficiência, D. crônicas, Psicossocial) contemplam a saúde indígena? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE, AMBIENTE E SOCIEDADE NA 

AMAZÔNIA 

 

APÊNDICE B 

 

 

Pesquisadora responsável: Rosiane Pinheiro Rodrigues 

Endereço: Tv. Generalíssimo. Bairro Umarizal 



 
 

Fone: (91) 998958090 

E-mail: rosiuepa@gmail.com 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“Análise das ações e serviços voltados à saúde indígena nos planos regionais de redes de 

atenção à saúde do Pará”. Neste estudo pretendemos analisar a inserção de ações e serviços 

voltados para atenção à saúde indígena nos planos das RAS, que abrangem os municípios que 

compõem o DSEI GUATOC/Pará. 

Serão realizadas perguntas referentes à construção dos Planos Regionais das Redes de 

Atenção à Saúde, sobre a existência de ações voltadas para a saúde indígena e se contemplam 

as especificidades dessa população. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que 

desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na 

forma em que é atendido pelo pesquisador. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os 

resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. 

O (A) Sr (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste 

estudo. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pelo pesquisador responsável, no Centro de Ciências da Saúde/UFPA e a outra 

será fornecida a você. 

Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a 

responsabilidade pelos mesmos. 

 

Eu, ____________________________________________, portador do documento de 

Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo “Análise das 

ações e serviços voltados à saúde indígena nos planos regionais de redes de atenção à saúde 

do Pará”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 



 
 

momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se 

assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

  

Belém, _________ de __________________________ de 2017. 

________________________ 

Nome e assinatura participante 

  

________________________ 

Rosiane Pinheiro Rodrigues  

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa/UFPA. 

 

Endereço: Endereço: Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará (CEP-ICS/UFPA) - Complexo de Sala de 

Aula/ICS - Sala 13 - Campus Universitário, nº 01, Guamá. CEP: 66.075-110 - Belém-Pará. 

Tel/Fax. 3201-7735. E-mail: cepccs@ufpa.br 
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 Preparo dos manuscritos para submissão 

 Formato dos manuscritos 

 Tabelas e Figuras 

 Uso de siglas 

 Análise e aceitação dos manuscritos 

 Prova de prelo 
 Envio de manuscritos 

  

Escopo e política 

  

A Epidemiologia e Serviços de Saúde é um periódico 

trimestral de caráter científico e de acesso livre, nos formatos 

eletrônico e impresso, editado pela Coordenação- Geral de 

Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços, do 

Departamento de Gestão da Vigilância em Saúde da 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do 

Brasil (CGDEP/DGVES/SVS/MS). A sua principal missão é a de 

difundir o conhecimento epidemiológico aplicável às ações de 

vigilância, de prevenção e de controle de doenças e agravos 

de interesse da Saúde Pública, visando ao aprimoramento dos 
serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Além das modalidades de manuscritos aceitos para 

publicação, a revista divulga Portarias, Regimentos e 

Resoluções do Ministério da Saúde, bem como Notas Técnicas 

relativas aos programas de vigilância, prevenção e controle 

de doenças e agravos à saúde, consensos, relatórios e 

recomendações de reuniões ou oficinas de trabalho sobre 

temas de interesse do SUS. É prevista a republicação de 

textos originalmente editados por outras fontes de divulgação 

científica e que sejam considerados pelos editores da revista 
como relevantes para os serviços de saúde. 

A Epidemiologia e Serviços de Saúde segue as orientações do 

documento Requisitos Uniformes para Manuscritos 

Submetidos a Periódicos Biomédicos, do International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) –conhecido 

como Normas de Vancouver – e os princípios da ética na 

publicação contidos no código de conduta do Committeeon 
Publication Ethics (COPE). 

A Epidemiologia e Serviços de Saúde possui uma Declaração 

sobre ética na publicação que expressa o compromisso ético 

da revista – assim como de todas as partes envolvidas na 

publicação de artigos na RESS, incluindo autores, revisores 

externos, editora geral e demais editoras e editores, a 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) e a Editora do 

Ministério da Saúde – com a adoção de melhores práticas na 

publicação científica. 
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Forma e preparação de manuscritos 

  

O Núcleo Editorial da revista acolhe manuscritos nas 
seguintes modalidades: 

a) Artigo original – produto inédito de pesquisa inserido em 

uma ou mais das diversas áreas temáticas da vigilância, 

prevenção e controle das doenças e agravos de interesse da 

Saúde Pública, como doenças transmissíveis, agravos e 

doenças crônicas não transmissíveis, análise de situação de 

saúde, promoção da saúde, vigilância em saúde do 

trabalhador, vigilância em saúde ambiental, respostas às 

emergências em Saúde Pública, políticas e gestão em 

vigilância em saúde e desenvolvimento da epidemiologia nos 

serviços de saúde (limite: 3.500 palavras, excluindo resumos, 

tabelas, figuras e referências). 

b) Artigo de revisão 

b.1) Artigo de revisão sistemática – apresentação de uma 

síntese de resultados de estudos originais com o objetivo de 

responder a uma pergunta específica; deve descrever, em 

detalhes, o processo de busca dos estudos originais e os 

critérios para sua inclusão na revisão; pode ou não 

apresentar procedimento de síntese quantitativa dos 

resultados, no formato de metanálise (limite: 4.500 palavras, 
excluindo resumos, tabelas, figuras e referências); e 

b.2) Artigo de revisão narrativa – análise crítica de 

material publicado, discussão aprofundada sobre tema 

relevante para a Saúde Pública ou atualização sobre tema 

controverso ou emergente; deve ser elaborado por 

especialista na área em questão, a convite dos editores 

(limite: 4.500 palavras, excluindo resumos, tabelas, figuras e 
referências); 

c) Nota de pesquisa – relato conciso de resultados finais ou 

parciais (notas prévias) de pesquisa original, pertinente ao 

escopo da revista (limite: 1.500 palavras, excluindo resumos, 

tabelas, figuras e referências); 

d) Relato de experiência –descrição de experiência em 

epidemiologia, vigilância, prevenção e controle de doenças e 

agravos de interesse para a Saúde Pública; deve ser 

elaborado a convite dos editores (limite: 2.500 palavras, 
excluindo resumos, tabelas, figuras e referências); e 

e) Artigo de opinião – comentário sucinto sobre temas 

específicos, expressando a opinião qualificada dos autores; 

deve ser elaborado por especialista na área em questão, a 

convite dos editores (limite: 1.500 palavras); 

f) Debate – artigo teórico elaborado por especialista, a 

convite dos editores, que receberá críticas/comentários por 

meio de réplicas assinadas por especialistas, também 

  



 
 

convidados. (limite: 3.500 palavras para o artigo, 1.500 

palavras para cada réplica ou tréplica, excluindo resumos, 
tabelas, figuras e referências); 

g) Carta – críticas ou comentários breves sobre temas de 

interesse dos leitores, geralmente vinculados a artigo 

publicado na última edição da revista (limite: 400 palavras; 

sempre que possível, uma resposta dos autores do artigo 

comentado será publicada junto com a carta (limite: 400 
palavras). 

Eventualmente, a critério dos editores, serão aceitos outros 

formatos, a exemplo de Entrevista com personalidades ou 

autoridades (limite: 800 palavras) e Resenha de obra 

contemporânea (limite: 800 palavras). 

  

Responsabilidade dos autores 

  

Os autores são os responsáveis pela veracidade e ineditismo 

do trabalho. O manuscrito submetido deve ser acompanhado 

de uma Declaração de Responsabilidade, assinada por todos 

os autores, em que afirmam que o estudo não foi publicado 

anteriormente, parcial ou integralmente, em meio impresso 

ou eletrônico, tampouco encaminhado para publicação em 

outros periódicos, e que todos os autores participaram na 

elaboração intelectual de seu conteúdo. 

Declaração de Responsabilidade 

Este documento deverá ser elaborado de acordo com o 

modelo a seguir: 

Os autores do manuscrito intitulado (título do manuscrito), 

submetido à Epidemiologia e Serviços de Saúde: revista do 
Sistema Único de Saúde do Brasil, declaram que: 

a) Este manuscrito representa um trabalho original cujo 

conteúdo integral ou parcial ou substancialmente semelhante 

não foi publicado ou submetido a outro periódico ou outra 
forma de publicação, seja no formato impresso ou eletrônico; 

b) Houve participação efetiva de todos os autores 

relacionados no trabalho, tornando pública sua 

responsabilidade pelo conteúdo apresentado; 

c) A versão final do manuscrito foi aprovada por todos os 

autores; 

d) Não há qualquer conflito de interesse dos autores em 

relação a este manuscrito (ou) existem conflitos de interesses 

dos autores em relação a este manuscrito (no caso de haver, 

deve-se descrever nesta passagem, o conflito ou conflitos de 

  



 
 

interesse existentes). 

(registrar o local, data e nome; a Declaração de 

Responsabilidade deve ser assinada por todos os autores do 
manuscrito). 

Os itens da declaração de responsabilidade estão 

incorporados no Passo 1 da submissão de manuscritos pelo 

sistema eletrônico. Adicionalmente, o documento assinado 

por todos os autores deverá ser digitalizado e anexado no 

Passo 4 – Transferência de documentos suplementares. 

  

Critérios de autoria 

  

Os critérios de autoria devem se basear nas recomendações 

do ICMJE/Normas de Vancouver. O reconhecimento da 

autoria está fundamentado em contribuição substancial, 

relacionada aos seguintes aspectos: (i) concepção e 

delineamento do estudo, análise e interpretação dos dados; 

(ii) redação ou revisão crítica relevante do conteúdo 

intelectual do manuscrito; (iii) aprovação final da versão a ser 

publicada; e (iv) responsabilidade por todos os aspectos do 

trabalho, incluindo a garantia de sua precisão e integridade. 

Todos aqueles designados como autores devem atender aos 

quatro critérios de autoria, e todos aqueles que preencherem 

os quatro critérios devem ser identificados como autores. 

Os autores, ao assinarem a Declaração de Responsabilidade, 

afirmam a participação de todos na elaboração do manuscrito 

e assumem, publicamente, a responsabilidade por seu 

conteúdo. Ao final do texto do manuscrito, deve ser incluído 

um parágrafo com a informação sobre a contribuição de cada 

autor para sua elaboração. 

  

  

Fontes de financiamento 

  

Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento 

ou suporte – institucional ou privado – para a realização do 

estudo e citar o número dos respectivos processos. 

Fornecedores de materiais, equipamentos, insumos ou 

medicamentos, gratuitos ou com descontos, também devem 

ser descritos como fontes de financiamento, incluindo cidade, 

estado e país de origem desses fornecedores. Essas 

informações devem constar da Declaração de 

Responsabilidade e na folha de rosto do artigo. 

  

  

Conflito de interesses 



 
 

  

Conflitos de interesses, por parte dos autores, são situações 

em que estes possuem interesses – aparentes ou não – 

capazes de influir no processo de elaboração dos manuscritos. 

São conflitos de natureza diversa – pessoal, comercial, 

política, acadêmica ou financeira – a que qualquer um pode 

estar sujeito, razão por que os autores devem reconhecê-los 

e revelá-los, quando presentes, na Declaração de 

Responsabilidade assinada, ao submeterem seu manuscrito 

para publicação. 

  

  

Ética na pesquisa envolvendo seres humanos 

  

A observância dos preceitos éticos referentes à condução, bem 

como ao relato da pesquisa, são de inteira responsabilidade dos 

autores, respeitando-se as recomendações éticas contidas na 

Declaração de Helsinque (disponível em http://www.wma.net). 

Para pesquisas realizadas com seres humanos no Brasil, os 

autores devem observar, integralmente, as normas constantes 

na Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde (disponível 

emhttp://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf); 

e resoluções complementares, para situações especiais. Os 

procedimentos éticos adotados na pesquisa devem ser descritos 

no último parágrafo da seção Métodos, fazendo menção ao 

número do protocolo de aprovação por Comitê de Ética em 

Pesquisa. No caso de ensaio clínico, será necessária a indicação 

do número de identificação em um dos registros de ensaios 

clínicos validados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

pelo ICMJE. 

  

  

Agradecimentos 

  

Quando desejável e pertinente, recomenda-se a nomeação, 

ao final do manuscrito, das pessoas que colaboraram com o 

estudo, embora não tenham preenchido os critérios de 

autoria adotados por esta publicação. Os autores são os 

responsáveis pela obtenção da autorização dessas pessoas 

antes de nomeá-las em seus agradecimentos, dada a 

possibilidade de os leitores inferirem que elas subscrevem os 

dados e conclusões do estudo. Também podem constar 

agradecimentos a instituições, pelo apoio financeiro ou 

logístico à realização do estudo. Devem-se evitar os 

agradecimentos impessoais, por exemplo: “a todos aqueles 

que colaboraram, direta ou indiretamente, com a realização 

deste trabalho”. 

  

  

Direito de reprodução 

http://www.wma.net/
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf


 
 

  

O conteúdo publicado na Epidemiologia e Serviços de Saúde 

encontra-se sob uma LicençaCreativeCommons do tipo BY-

NC.Sua reprodução – total ou parcial – por outros periódicos, 

tradução para outro idioma ou criação de vínculos eletrônicos 

é permitida mediante atendimento aos requisitos deste tipo 

de Licença, que incluem a possibilidade de compartilhar e 

adaptar o material, desde que atribuído o crédito apropriado e 
para uso não comercial. 

Os autores devem estar de acordo com os seguintes termos: 

a) Autores mantêm os direitos autorais e concedem ao 

periódico o direito de primeira publicação, com o trabalho 

simultaneamente licenciado sob 

a Licença Creative Commons Attribution que permite o 

compartilhamento do trabalho com reconhecimento da 

autoria e publicação inicial neste periódico. 

b) Autores têm autorização para assumir contratos adicionais 

separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do 

trabalho publicada neste periódico (ex.: publicar em 

repositório institucional ou como capítulo de livro), com 

reconhecimento de autoria e publicação inicial neste 
periódico. 

c) Autores têm permissão e são estimulados a publicar e 

distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios 

institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto 

antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar 

alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a 

citação do trabalho publicado. 

  

  

Preparo dos manuscritos para submissão 

  

Para o preparo dos manuscritos, os autores devem orientar-se pelo 

documento Recomendações para elaboração, redação, edição e 

publicação de trabalhos acadêmicos em periódicos médicos, do 

ICMJE. 

A versão original – em inglês – deste documento encontra-se 
disponível no endereço eletrônicohttp://www.icmje.org 

A versão traduzida para o português das recomendações do 

ICMJE/Normas de Vancouver foi publicada na RESS v. 24, n. 3, 

2015, disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-
96222015000300577&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. 

Recomenda-se que a estrutura do manuscrito esteja em 

conformidade com as orientações constantes nos guias de redação 

científica, de acordo com o seu delineamento. A relação completa 

encontra-se no website da iniciativa EQUATOR network (Enhancing 

the QUAlity and Transparency Of health Research), disponível 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://www.icmje.org/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222015000300577&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222015000300577&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt


 
 

em: http://www.equator-network.org/reporting-guidelines 

Abaixo são relacionados os principais guias: 

Estudos observacionais (coorte, caso-controle e transversal): 

STROBE statement (Streng the ning the Reporting of Observational 

Studies in Epidemiology), disponível em: http://www.strobe-

statement.org/ Ensaios clínicos: CONSORT statement (Consolidated 

Standards of Reporting Trials), disponível em: http://www.consort-

statement.org/ 

Revisões sistemáticas: PRISMA Statement (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), disponível 
em: http://www.prisma-statement.org/ 

A versão traduzida para o português da Recomendação PRISMA foi 

publicada na RESS v. 24, n. 2, 2015, disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-

96222015000200335&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 

  

Formato dos manuscritos 

  

Serão acolhidos manuscritos redigidos no idioma português. O 

trabalho deverá ser digitado em espaço duplo, utilizando fonte Times 

New Roman 12, no formato RTF (RichText Format) ou DOC 

(Documento do Word), em folha de tamanho A4, com margens de 

3cm. Não são aceitas notas de rodapé. 

Cada manuscrito, obrigatoriamente, deverá conter: 

Folha-de-rosto 

a) modalidade do manuscrito; 

b) título do manuscrito, em português, inglês e espanhol; 

c) título resumido, para referência no cabeçalho das páginas; 

d) nome completo dos autores e das instituições a que pertencem 

(somente uma instituição por autor, incluindo unidade ou 
departamento), cidade, estado e país; 

e) endereço eletrônico de todos os autores; 

f) endereço completo e endereço eletrônico, números de telefones do 
autor correspondente; 

g) informação sobre monografia, dissertação ou tese que originou o 

manuscrito, nomeando o autor e o ano de defesa, com as respectivas 

instituições de ensino envolvidas, se pertinente; e 

h) créditos a órgãos financiadores da pesquisa (incluir número de 

  

http://www.equator-network.org/reporting-guidelines
http://www.strobe-statement.org/
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processo), se pertinente. 

Resumo 

    Para as modalidades artigo original, revisão da literatura e nota de 

pesquisa, deverá ser redigido em parágrafo único, contendo até 150 

palavras, estruturado com as seguintes seções: Objetivo; Métodos; 

Resultados; e Conclusão. Para a modalidade relato de experiência, o 

resumo deverá ser redigido em parágrafo único, contendo até 150 

palavras, não necessariamente em formato estruturado. 

Palavras-chave 

    Deverão ser selecionadas três a cinco, impreterivelmente a partir 

da lista de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), vocabulário 

estruturado pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 

em Ciências da Saúde, também conhecido pelo nome original de 

Biblioteca Regional de Medicina (BIREME). Os DeCS foram criados 

para padronizar uma linguagem única de indexação e recuperação de 
documentos científicos (disponíveis em: http://decs.bvs.br). 

Abstract 

    Versão fidedigna do Resumo, redigida em inglês, contendo as 
seguintes seções: Objective; Methods; Results; e Conclusion. 

Key words 

    Versão em inglês das mesmas palavras-chave selecionadas a partir 

dos DeCS. 

Resumen 

    Versão em espanhol do Resumo, contendo as seguintes seções: 
Objetivos; Métodos; Resultados; e Conclusión. 

Palabras-clave: 

    Versão em espanhol das mesmas palavras-chave selecionadas a 
partir dos DeCS. 

Texto completo 

   O texto de manuscritos nas modalidades de artigo original e nota de 

pesquisa deverão apresentar as seguintes seções, nesta ordem: 

Introdução; Métodos; Resultados; Discussão; e Referências. Tabelas e 

figuras deverão ser referidas nos Resultados e apresentadas ao final 

do artigo, quando possível, ou em arquivo separado (em formato 
editável). 

Definições e conteúdos das seções: 

Introdução – deverá apresentar o problema gerador da questão de 

http://decs.bvs.br/


 
 

pesquisa, a justificativa e o objetivo do estudo, nesta ordem. 

Métodos – deverá conter a descrição do desenho do estudo, a 

descrição da população estudada, dos métodos empregados, 

incluindo, quando pertinente, o cálculo do tamanho da amostra, a 

amostragem, os procedimentos de coleta dos dados, as variáveis 

estudadas com suas respectivas categorias, os procedimentos de 

processamento e análise dos dados; quando se tratar de estudo 

envolvendo seres humanos ou animais, devem estar contempladas as 

considerações éticas pertinentes (ver seção Ética na pesquisa 

envolvendo seres humanos). 

Resultados – síntese dos resultados encontrados, podendo 

considerar tabelas e figuras, desde que autoexplicativas (ver o item 
Tabelas e Figuras destas Instruções). 

Discussão– comentários sobre os resultados, suas implicações e 

limitações; confrontação do estudo com outras publicações e literatura 

científica de relevância para o tema. Esta seção deverá iniciar, 

preferencialmente, com um parágrafo contendo a síntese dos 

principais achados do estudo, e finalizar com as conclusões e 
implicações dos resultados para os serviços ou políticas de saúde. 

Agradecimentos – após a discussão; devem limitar-se ao mínimo 

indispensável. 

Contribuição dos autores – parágrafo descritivo da contribuição 

específica de cada um dos autores. 

Referências – para a citação das referências no texto, deve-se 

utilizar o sistema numérico; os números devem ser grafados em 

sobrescrito, sem parênteses, imediatamente após a passagem do 

texto em que é feita a citação, separados entre si por vírgulas; em 

caso de números sequenciais de referências, separá-los por um hífen, 

enumerando apenas a primeira e a última referência do intervalo 

sequencial de citação (exemplo: 7,10-16); devem vir após a seção 

Contribuição dos autores. As referências deverão ser listadas segundo 

a ordem de citação no texto; em cada referência, deve-se listar até os 

seis primeiros autores, seguidos da expressão et al. para os demais; 

os títulos de periódicos deverão ser grafados de forma abreviada; 

títulos de livros e nomes de editoras deverão constar por extenso; as 

citações são limitadas a 30; para artigos de revisão sistemática e 

metanálise, não há limite de citações, e o manuscrito fica 

condicionado ao limite de palavras definidas nestas Instruções; o 

formato das Referências deverá seguir os Requisitos Uniformes para 

Manuscritos Submetidos a Periódicos Biomédicos do ICMJE 

(disponíveis em: http://www.icmje.org/), com adaptações definidas 
pelos editores, conforme os exemplos a seguir: 

Artigos de periódicos 

1. Damacena GN, Szwarcwald CL, Malta DC, Souza Júnior PRB, Vieira 

MLFP, Pereira CA, et al. O processo de desenvolvimento da Pesquisa 

Nacional de Saúde no Brasil, 2013. Epidemiol Serv Saude. 2015 abr-

http://www.icmje.org/


 
 

jun;24(2):197-206. 

- Volume com suplemento 

2. Schmidt MI, Duncan BB, Hoffmann JF, Moura L, Malta DC, Carvalho 

RM. Prevalence of diabetes and hypertension based on self-reported 

morbidity survey, Brazil, 2006. Rev Saude Publica. 2009 Nov;43 Suppl 
2:74-82. 

- Número com suplemento. 

3. Malta DC, Leal MC, Costa MFL, Morais Neto OL. Inquéritos nacionais 

de saúde: experiência acumulada e proposta para o inquérito de 

saúde brasileiro. Rev Bras Epidemiol. 2008 mai 11(2 Supl 1):159-67. 

- Em fase de impressão 

4. Freitas LRS, Garcia LP. Evolução da prevalência do diabetes e 

diabetes associado à hipertensão arterial no Brasil: análise das 

pesquisas nacionais por amostra de domicílios, 1998, 2003 e 2008. 
Epidemiol Serv Saude. No prelo 2012. 

Livros 

5. Pereira MG. Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan; 2011. 

- Autoria institucional 

6. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância 
epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2009. 

7. Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (Mato 

Grosso). Informativo populacional e econômico de Mato Grosso: 2008. 

Cuiabá: Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral; 

2008. 

- Capítulos de livros 

 Quando o autor do capítulo não é o mesmo do livro. 

8. Hill AVS. Genetics and infection. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin 

R. Principles and practile of infectious diseases. 7th ed. Philadelphia: 
Elsevier; 2010. p. 49-57. 

 Quando o autor do livro é o mesmo do capítulo. 

9. Löwy I. Vírus, mosquitos e modernidade: a febre amarela no Brasil 

entre ciência e política. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2006. Capítulo 5, 

Estilos de controle: mosquitos, vírus e humanos; p. 249-315. 

Anais de congresso 



 
 

- Publicados em livros 

10. Samad SA, Silva EMK. Perdas de vacinas: razões e prevalência em 

quatro unidades federadas do Brasil. In: Anais da 11ª Expoepi: Mostra 

Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, 

Prevenção e Controle de Doenças; 2011 31 out - 3 nov; Brasília, 

Brasil. Brasília: Ministério da Saúde; 2011. p. 142. 

- Publicados em periódicos 

11. Oliveira DMC, Montoni V. Situação epidemiológica da leishmaniose 

visceral no Estado de Alagoas – 2002. In: 19ª Reunião Anual de 

Pesquisa Aplicada em Doença de Chagas; 7ª Reunião Anual de 

Pesquisa Aplicada em Leishmanioses. 2003 out 24-26; Uberaba. Porto 

Alegre: Sociedade Brasileira de Medicina Tropical; 2003. p. 21-2. 

(Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, vol. 36, supl. 
2). 

Portarias e Leis 

12. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 

2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio 

das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de 

Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em 

Saúde. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília (DF), 
2009 fev 12; Seção 1:37. 

13. Brasil. Casa Civil. Lei nº 9.431, de 6 de janeiro de 1997. Decreta a 

obrigatoriedade do Programa de Controle de Infecção Hospitalar em 

todos os hospitais brasileiros. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Brasília (DF), 1997 jan 7; Seção 1:165. 

Documentos eletrônicos 

14. Rede Interagencial de Informação para a Saúde. Indicadores 

básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações [Internet]. 

Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2008 [citado 2012 fev 

5]. 349 p. Disponível 
em: http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf 

15. Malta DC, Morais Neto OL, Silva Junior JB. Apresentação do plano 

de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não 

transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022. Epidemiol Serv Saude 

[Internet]. 2011 dez [citado 2012 fev 6];20(4):93-107. Disponível 
em:http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v20n4/v20n4a02.pdf 

Teses e dissertações 

16. Waldman EA. Vigilância epidemiológica como prática de saúde 
pública [tese]. São Paulo (SP): Universidade de São Paulo; 1991. 

17. Daufenbach LZ. Morbidade hospitalar por causas relacionadas à 

influenza em idosos no Brasil, 1992 a 2006: situação atual, tendências 

e impacto da vacinação [dissertação]. Salvador (BA): Universidade 

http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf
http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v20n4/v20n4a02.pdf


 
 

Federal da Bahia; 2008. 

No caso de ter sido usado algum software para gerenciamento das 

referências (por exemplo, Zotero, Endnote, Reference Manager ou 

outro), as mesmas referências deverão ser convertidas para o texto. A 

exatidão das referências constantes na listagem e a correta citação no 

texto são de exclusiva responsabilidade dos autores. 

  

Tabelas e figuras 

  

Artigos originais e de revisão deverão conter até 5 tabelas 

e/ou figuras, no total. Para notas de pesquisa e relatos de 
experiência, o limite é de 3 tabelas e/ou figuras. 

As figuras e as tabelas devem ser colocadas ao final do 

manuscrito (quando possível) ou em arquivos separados, por 

ordem de citação no texto, sempre em formato editável. Os 

títulos das tabelas e das figuras devem ser concisos e evitar o 

uso de abreviaturas ou siglas; estas, quando indispensáveis, 

deverão ser descritas por extenso em legendas ao pé da 

própria tabela ou figura. Tabelas, quadros (estes, 

classificados e intitulados como figuras), organogramas e 

fluxogramas devem ser apresentados em meio eletrônico, 

preferencialmente, no formato padrão do Microsoft Word; 

gráficos, mapas, fotografias e demais imagens devem ser 

apresentados nos formatos EPS, JPG, BMP ou TIFF, no modo 

CMYK, em uma única cor (preto) ou em escala de cinza. 

  

  

Uso de siglas 

  

Recomenda-se evitar o uso de siglas ou acrônimos não 

usuais. O uso de siglas ou acrônimos só deve ser empregado 

quando estes forem consagrados na literatura, prezando-se 
pela clareza do manuscrito. 

Siglas ou acrônimos de até três letras devem ser escritos com 

letras maiúsculas (exemplos: DOU; USP; OIT). Na primeira 

citação no texto, os acrônimos desconhecidos devem ser 

escritos por extenso, acompanhados da sigla entre 

parênteses. Siglas e abreviaturas compostas apenas por 

consoantes devem ser escritas em letras maiúsculas. Siglas 

com quatro letras ou mais devem ser escritas em maiúsculas 

se cada uma delas for pronunciada separadamente 

(exemplos: BNDES; INSS; IBGE). Siglas com quatro letras ou 

mais e que formarem uma palavra (siglema), ou seja, que 

incluam vogais e consoantes, devem ser escritas apenas com 

  



 
 

a inicial maiúscula (exemplos: Funasa; DataSUS; Sinan). 

Siglas que incluam letras maiúsculas e minúsculas 

originalmente devem ser escritas como foram criadas 

(exemplos: CNPq; UnB). Para as siglas estrangeiras, 

recomenda-se a correspondente tradução em português, se 

universalmente aceita; ou seu uso na forma original, se não 

houver correspondência em português, ainda que o nome por 

extenso – em português – não corresponda à sigla (exemplo: 

UNESCO = Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura). Algumas siglas, popularizadas pelos 

meios de comunicação, assumiram um sentido nominal: é o 

caso de AIDS (em inglês), a síndrome da imunodeficiência 

adquirida, sobre a qual a Comissão Nacional de Aids do 

Ministério da Saúde (que se faz representar pela sigla 

CNAIDS) decidiu recomendar que todos os documentos e 

publicações do ministério nomeiem por sua sigla original do 

inglês – aids –, em letras minúsculas (Brasil. Fundação 

Nacional de Saúde. Manual de editoração e produção visual 

da Fundação Nacional de Saúde. Brasília: Funasa, 2004. 

272p.). 

Confira o Siglário Eletrônico do Ministério da Saúde. 

  

Análise e aceitação dos manuscritos 

  

Serão acolhidos apenas os manuscritos formatados de acordo com estas Instruções e 

cuja temática se enquadre no escopo da revista. Uma análise preliminar verificará a 

aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa, no caso de o estudo envolver seres 

humanos, assim como seu potencial para publicação e seu interesse para os leitores 
da revista. Trabalhos que não atenderem a essas exigências serão recusados. 

Os manuscritos considerados potencialmente publicáveis na RESS seguem no processo 

editorial, composto pelas seguintes etapas: 

1) Revisão técnica – realizada pelo Núcleo Editorial. Consiste fundamentalmente da 

revisão de aspectos de forma e redação científica, para que o manuscrito atenda a 

todos os itens detalhados nas instruções aos autores da revista e esteja apto a 
ingressar no processo de revisão externa por pares. 

2) Revisão externa por pares – realizada por pelo menos dois revisores externos ao 

corpo editorial da RESS (revisores ad hoc), que apresentem sólido conhecimento na 

área temática do manuscrito e que tenham aceitado realizar sua revisão. Nessa etapa, 

espera-se que os revisores ad hoc avaliem o mérito cientifico e o conteúdo dos 

manuscritos, fazendo críticas construtivas para seu aprimoramento. A RESS adota o 

modelo de revisão por pares duplo-cego, no qual os revisores ad hoc não conhecem a 

identidade dos autores e não são identificados na revisão enviada aos autores. Os 

revisores ad hoc devem seguir os requisitos éticos para revisores recomendados pelo 

Committeeon Publication Ethics (COPE), disponíveis 

em:http://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf; 

cuja versão em português está disponível no site da 

RESS: http://ress.iec.gov.br/ress/home/carregarPagina?lang=pt&p=orientacoesEticas

&format= 

  

http://bvsms2.saude.gov.br/php/level.php?lang=pt&component=44&item=115
http://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf
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Para esta etapa, a RESS recomenda a utilização do Guia para revisão de manuscritos, 

disponível 

em:http://ress.iec.gov.br/ress/home/carregarPagina?p=guiaRevisao&lang=pt 

3) Revisão pelo Núcleo Editorial – após a submissão da versão reformulada do 

manuscrito, de acordo com a revisão externa por pares, o núcleo editorial avalia 

novamente o manuscrito, verificando o atendimento ou a justificativa às sugestões dos 

revisores ad hoc, bem como, quando pertinente, indica aspectos que podem ser 

aprimorados na apresentação do relato do estudo, assim como questões afeitas a 

observação de padrões para publicação na RESS. Nessa etapa, também é verificado 

novamente o atendimento às instruções aos autores da revista. 

4) Revisão final pelo Comitê Editorial – após o manuscrito ser considerado pré-

aprovado para publicação pelo núcleo editorial, é avaliado por um membro do Comitê 

Editorial, com conhecimento na área temática do estudo. Nessa etapa, o manuscrito 

pode ser considerado aprovado e pronto para publicação, aprovado para publicação 

com necessidade de ajustes ou não aprovado para publicação. 

Ressalta-se que, em todas as etapas, poderá ser necessária mais de uma rodada de 
revisão. 

Em todas as etapas do processo editorial, as considerações serão enviadas aos autores 

com prazo definido para a devolução da versão reformulada do manuscrito. 

Recomenda-se aos autores atenção às comunicações que serão enviadas ao endereço 

de e-mail informado na submissão, assim como para a observação dos prazos para 

resposta. A não observação dos prazos para resposta, especialmente quando não 

justificada dentro do prazo determinado, poderá ser motivo para descontinuação do 

processo editorial do manuscrito. 

Se o manuscrito for aprovado para publicação, mas ainda for identificada a 

necessidade de pequenas correções e ajustes no texto, os editores da revista 

reservam-se o direito de fazê-lo. 

  

Prova de prelo 

  

Após a aprovação do manuscrito, a prova de prelo será 

encaminhada ao autor principal por e-mail, em formato PDF. 

Feita a revisão da prova, o autor deverá encaminhar à 

secretária executiva da revista sua autorização para 

publicação do manuscrito, no prazo determinado pelo Núcleo 
Editorial. 

Em caso de dúvidas sobre quaisquer aspectos relativos a 

estas Instruções, os autores devem entrar em contato com a 

Secretaria da RESS por meio do endereço 

eletrônico: revista.svs@saude.gov.br 

  

Endereço para correspondência 

Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em 

  

http://ress.iec.gov.br/ress/home/carregarPagina?p=guiaRevisao&lang=pt
mailto:revista.svs@saude.gov.br


 
 

Serviço/SVS/MS 

Epidemiologia e Serviços de Saúde 

SCS, Quadra 4, Bloco A, Ed. Principal, 5º andar, Asa Sul, 

Brasília-DF, Brasil. CEP: 70304-000 

Telefones: (61) 3213-8387 / 3213-8531 

Telefax: (61) 3213-8404 

  

Envio de manuscritos 

  

A submissão dos manuscritos deverá ser feita via Sistema SciELO de 

Publicação. Caso os autores não recebam qualquer comunicação da 

Secretaria da RESS confirmando a submissão, deverão entrar em contato 
por meio do endereço eletrônico alternativo: ress.svs@gmail.com. 

Como arquivo suplementar, os autores devem anexar a Declaração de 
Responsabilidade, assinada por todos eles, digitalizada em formato PDF. 

No momento da submissão, os autores poderão indicar até três possíveis 

revisores, também especialistas no assunto abordado em seu 

manuscrito. Eles ainda poderão indicar, opcionalmente, até três revisores 

especialistas aos quais não gostariam que seu manuscrito fosse 

submetido. Caberá aos editores da revista a decisão de acatar ou não as 

sugestões dos autores. 

Lista de itens de verificação prévia à submissão 

1. Formatação: fonte Times New Roman 12, tamanho de folha A4, 
margens de 3cm, espaço duplo. 

2. Folha-de-rosto: 

a. Modalidade do manuscrito; 

b. Título do manuscrito, em português, inglês e espanhol; 

c. Título resumido, em português; 

d. Nomes e instituição de afiliação e e-mail de cada um dos autores 
(somente uma instituição de afiliação por autor); 

e. Endereço completo e telefone do autor correspondente; 

f. Paginação e número máximo de palavras nos resumos e no texto; 

g. Nomes das agências financiadoras e números dos processos, quando 
pertinente; e 

h. No caso de manuscrito redigido com base em monografia, dissertação 

ou tese acadêmica, indicação do nome da instituição de ensino e do ano 

de defesa. 

3. Resumo em português, Abstract em inglês e Resumen em espanhol, 

http://submission.scielo.br/index.php/ress/login
http://submission.scielo.br/index.php/ress/login
mailto:%20ress.svs@gmail.com


 
 

para todos os tipos de manuscritos, exceto cartas; e, especificamente 

para artigos originais e notas, respeito ao formato estruturado e 
discriminado – Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão. 

4. Palavras-chave/Key words/Palabras clave, selecionadas entre os 

Descritores em Ciências da Saúde, criados pela Biblioteca Virtual em 

Saúde e disponíveis em sua página eletrônica. 

5. Informação do número de aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa e do número de registro do ensaio clínico, quando pertinente. 

6. Parágrafo contendo a contribuição dos autores. 

7. Tabelas e figuras – para artigos originais e de revisão, somadas, não 

devem exceder o número de cinco, e para notas de pesquisa e relatos de 
experiência, não devem exceder o total de três. 

8. Referências normalizadas segundo o padrão ICMJE (Normas de 

Vancouver), ordenadas e numeradas na sequência em que aparecem no 

texto; verificar se todas estão citadas no texto e se sua ordem-número 

de citação corresponde à ordem-número em que aparecem na lista das 
Referências ao final do manuscrito. 

9. Anuência das pessoas mencionadas nos Agradecimentos. 

10. Declaração de Responsabilidade, assinada por todos os autores. 

  

Versão atualizada em fevereiro de 2016. 

 

 

ANEXO 2 

Revista Ciência e Saúde Coletiva 
INSTRUÇÕES PARA COLABORADORES 

Ciência & Saúde Coletiva publica debates, análises e resultados de investigações sobre um 

tema específico considerado relevante para a saúde coletiva; e artigos de discussão e análise 

do estado da arte da área e das subáreas, mesmo que não versem sobre o assunto do tema 

central. A revista, de periodicidade mensal, tem como propósitos enfrentar os desafios, 

buscar a consolidação e promover uma permanente atualização das tendências de 

pensamento e das práticas na saúde coletiva, em diálogo com a agenda contemporânea da 

Ciência & Tecnologia. 

Orientações para organização de números temáticos 

A marca da Revista Ciência & Saúde Coletiva dentro da diversidade de Periódicos da área 

é o seu foco temático, segundo o propósito da ABRASCO de promover, aprofundar e 

socializar discussões acadêmicas e debates interpares sobre assuntos considerados 

importantes e relevantes, acompanhando o desenvolvimento histórico da saúde pública do 

país. 

Os números temáticos entram na pauta em quatro modalidades de demanda: 

• Por Termo de Referência enviado por professores/pesquisadores da área de saúde coletiva 



 
 

(espontaneamente ou sugerido pelos editores-chefes) quando consideram relevante o 

aprofundamento de determinado assunto. 

• Por Termo de Referência enviado por coordenadores de pesquisa inédita e abrangente, 

relevante para a área, sobre resultados apresentados em forma de artigos, dentro dos 

moldes já descritos. Nessas duas primeiras modalidades, o Termo de Referência é 

avaliado em seu mérito científico e relevância pelos Editores Associados da Revista. 

• Por Chamada Pública anunciada na página da Revista, e sob a coordenação de Editores 

Convidados. Nesse caso, os Editores Convidados acumulam a tarefa de selecionar os 

artigos conforme o escopo, para serem julgados em seu mérito por pareceristas. 

• Por Organização Interna dos próprios Editores-chefes, reunindo sob um título pertinente, 

artigos de livre demanda, dentro dos critérios já descritos. 

O Termo de Referência deve conter: (1) título (ainda que provisório) da proposta do 

número temático; (2) nome (ou os nomes) do Editor Convidado; (3) justificativa resumida 

em um ou dois parágrafos sobre a proposta do ponto de vista dos objetivos, contexto, 

significado e relevância para a Saúde Coletiva; (4) listagem dos dez artigos propostos já 

com nomes dos autores convidados; (5) proposta de texto de opinião ou de entrevista com 

alguém que tenha relevância na discussão do assunto; (6) proposta de uma ou duas resenhas 

de livros que tratem do tema. 
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Por decisão editorial o máximo de artigos assinados por um mesmo autor num número 

temático não deve ultrapassar três, seja como primeiro autor ou não. 

Sugere-se enfaticamente aos organizadores que apresentem contribuições de autores de 

variadas instituições nacionais e de colaboradores estrangeiros. Como para qualquer outra 

modalidade de apresentação, nesses números se aceita colaboração em espanhol, inglês e 

francês. 

Recomendações para a submissão de artigos 

Recomenda-se que os artigos submetidos não tratem apenas de questões de interesse local, 

ou se situe apenas no plano descritivo. As discussões devem apresentar uma análise 

ampliada que situe a especificidade dos achados de pesquisa ou revisão no cenário da 

literatura nacional e internacional acerca do assunto, deixando claro o caráter inédito da 

contribuição que o artigo traz. 

A revista C&SC adota as “Normas para apresentação de artigos propostos para publicação 

em revistas médicas”, da Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas, cuja 

versão para o português encontra-se publicada na Rev Port Clin Geral 1997; 14:159-174. O 

documento está disponível em vários sítios na World Wide Web, como por exemplo, 

www.icmje.org ou www.apmcg.pt/document/71479/450062.pdf. Recomenda-se aos autores 

a sua leitura atenta. 

Seções da publicação 

Editorial: de responsabilidade dos editores chefes ou dos editores convidados, deve ter no 

máximo 4.000 caracteres com espaço. 

Artigos Temáticos: devem trazer resultados de pesquisas de natureza empírica, 

experimental, conceitual e de revisões sobre o assunto em pauta. Os textos de pesquisa não 

deverão ultrapassar os 40.000 caracteres. 

Artigos de Temas Livres: devem ser de interesse para a saúde coletiva por livre 

apresentação dos autores através da página da revista. Devem ter as mesmas características 

dos artigos temáticos: máximo de 40.000 caracteres com espaço, resultarem de pesquisa e 

apresentarem análises e avaliações de tendências teórico-metodológicas e conceituais da 

área. 

Artigos de Revisão: Devem ser textos baseados exclusivamente em fontes secundárias, 

submetidas a métodos de análises já teoricamente consagrados, temáticos ou de livre 



 
 

demanda, podendo alcançar até o máximo de 45.000 caracteres com espaço. 

Opinião: texto que expresse posição qualificada de um ou vários autores ou entrevistas 

realizadas com especialistas no assunto em debate na revista; deve ter, no máximo, 20.000 

caracteres com espaço. 
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Resenhas: análise crítica de livros relacionados ao campo temático da saúde coletiva, 

publicados nos últimos dois anos, cujo texto não deve ultrapassar 10.000 caracteres com 

espaço. Os autores da resenha devem incluir no início do texto a referência completa do 

livro. As referências citadas ao longo do texto devem seguir as mesmas regras dos artigos. 

No momento da submissão da resenha os autores devem inserir em anexo no sistema uma 

reprodução, em alta definição da capa do livro em formato jpeg. 

Cartas: com apreciações e sugestões a respeito do que é publicado em números anteriores 

da revista (máximo de 4.000 caracteres com espaço). 

Observação: O limite máximo de caracteres leva em conta os espaços e inclui texto e 

bibliografia. O resumo/abstract e as ilustrações (figuras e quadros) são considerados à parte. 

Apresentação de manuscritos 

1. Os originais podem ser escritos em português, espanhol, francês e inglês. Os textos em 

português e espanhol devem ter título, resumo e palavras-chave na língua original e em 

inglês. Os textos em francês e inglês devem ter título, resumo e palavras-chave na língua 

original e em português. Não serão aceitas notas de pé-de-página ou no final dos artigos. 

2. Os textos têm de ser digitados em espaço duplo, na fonte Times New Roman, no corpo 

12, margens de 2,5 cm, formato Word e encaminhados apenas pelo endereço eletrônico 

(http://mc04.manuscriptcentral.com/csc-scielo) segundo as orientações do site. 

3. Os artigos publicados serão de propriedade da revista C&SC, ficando proibida a 

reprodução total ou parcial em qualquer meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem a 

prévia autorização dos editores-chefes da Revista. A publicação secundária deve indicar a 

fonte da publicação original. 

4. Os artigos submetidos à C&SC não podem ser propostos simultaneamente para outros 

periódicos. 

5. As questões éticas referentes às publicações de pesquisa com seres humanos são de 

inteira responsabilidade dos autores e devem estar em conformidade com os princípios 

contidos na Declaração de Helsinque da Associação Médica Mundial (1964, reformulada 

em 1975,1983, 1989, 1989, 1996 e 2000). 

6. Os artigos devem ser encaminhados com as autorizações para reproduzir material 

publicado anteriormente, para usar ilustrações que possam identificar pessoas e para 

transferir direitos de autor e outros documentos. 

7. Os conceitos e opiniões expressos nos artigos, bem como a exatidão e a procedência das 

citações são de exclusiva responsabilidade dos autores. 

8. Os textos são em geral (mas não necessariamente) divididos em seções com os títulos 

Introdução, Métodos, Resultados e Discussão, às vezes, sendo necessária a inclusão de 

subtítulos em algumas seções. Os títulos e subtítulos das seções não devem estar 

organizados com numeração progressiva, mas com recursos gráficos (caixa alta, recuo na 

margem etc.). 
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9. O título deve ter 120 caracteres com espaço e o resumo/abstract, com no máximo 1.400 

caracteres com espaço (incluindo palavras-chave/key words), deve explicitar o objeto, os 

objetivos, a metodologia, a abordagem teórica e os resultados do estudo ou investigação. 

Logo abaixo do resumo os autores devem indicar até no máximo, cinco (5) palavras-chave. 

palavras-chave/key-words.Chamamos a atenção para a importância da clareza e 



 
 

objetividade na redação do resumo, que certamente contribuirá no interesse do leitor pelo 

artigo, e das palavras-chave, que auxiliarão a indexação múltipla do artigo. As palavraschaves 

na língua original e em inglês devem constar no DeCS/MeSH 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ mesh/e http://decs.bvs.br/). 

Autoria 

1. As pessoas designadas como autores devem ter participado na elaboração dos artigos de 

modo que possam assumir publicamente a responsabilidade pelo seu conteúdo. A 

qualificação como autor deve pressupor: a) a concepção e o delineamento ou a análise e 

interpretação dos dados, b) redação do artigo ou a sua revisão crítica, e c) aprovação da 

versão a ser publicada. As contribuições individuais de cada autor devem ser indicadas no 

final do texto, apenas pelas iniciais (ex. LMF trabalhou na concepção e na redação final e 

CMG, na pesquisa e na metodologia). 

2. O limite de autores no início do artigo deve ser no máximo de oito. Os demais autores 

serão incluídos no final do artigo. 

Nomenclaturas 

1. Devem ser observadas rigidamente as regras de nomenclatura biológica, assim como 

abreviaturas e convenções adotadas em disciplinas especializadas. 

2. Devem ser evitadas abreviaturas no título e no resumo. 

3. A designação completa à qual se refere uma abreviatura deve preceder a primeira 

ocorrência desta no texto, a menos que se trate de uma unidade de medida padrão. 

Ilustrações 

1. O material ilustrativo da revista C&SC compreende tabela (elementos demonstrativos 

como números, medidas, percentagens, etc.), quadro (elementos demonstrativos com 

informações textuais), gráficos (demonstração esquemática de um fato e suas variações), 

figura (demonstração esquemática de informações por meio de mapas, diagramas, 

fluxogramas, como também por meio de desenhos ou fotografias). Vale lembrar que a 

revista é impressa em apenas uma cor, o preto, e caso o material ilustrativo seja colorido, 

será convertido para tons de cinza. 

2. O número de material ilustrativo deve ser de, no máximo, cinco por artigo, salvo 

exceções referentes a artigos de sistematização de áreas específicas do campo temático. 

Nesse caso os autores devem negociar com os editores-chefes. 
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3. Todo o material ilustrativo deve ser numerado consecutivamente em algarismos arábicos, 

com suas respectivas legendas e fontes, e a cada um deve ser atribuído um breve título. 

Todas as ilustrações devem ser citadas no texto. 

4. As tabelas e os quadros devem ser confeccionados no mesmo programa utilizado na 

confecção do artigo (Word). 

5. Os gráficos devem estar no programa Excel, e os dados numéricos devem ser enviados, 

em separado no programa Word ou em outra planilha como texto, para facilitar o recurso de 

copiar e colar. Os gráficos gerados em programa de imagem (Corel Draw ou Photoshop) 

devem ser enviados em arquivo aberto com uma cópia em pdf. 

6. Os arquivos das figuras (mapa, por ex.) devem ser salvos no (ou exportados para o) 

formato Ilustrator ou Corel Draw com uma cópia em pdf. Estes formatos conservam a 

informação vetorial, ou seja, conservam as linhas de desenho dos mapas. Se for impossível 

salvar nesses formatos; os arquivos podem ser enviados nos formatos TIFF ou BMP, que 

são formatos de imagem e não conservam sua informação vetorial, o que prejudica a 

qualidade do resultado. Se usar o formato TIFF ou BMP, salvar na maior resolução (300 ou 

mais DPI) e maior tamanho (lado maior = 18cm). O mesmo se aplica para o material que 

estiver em fotografia. Caso não seja possível enviar as ilustrações no meio digital, o 

material original deve ser mandado em boas condições para reprodução. 



 
 

Agradecimentos 

1. Quando existirem, devem ser colocados antes das referências bibliográficas. 

2. Os autores são responsáveis pela obtenção de autorização escrita das pessoas nomeadas 

nos agradecimentos, dado que os leitores podem inferir que tais pessoas subscrevem os 

dados e as conclusões. 

3. O agradecimento ao apoio técnico deve estar em parágrafo diferente dos outros tipos de 

contribuição. 

Referências 

1. As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem em 

que forem sendo citadas no texto. No caso de as referências serem de mais de dois autores, 

no corpo do texto deve ser citado apenas o nome do primeiro autor seguido da expressão et 

al. 

2. Devem ser identificadas por números arábicos sobrescritos, conforme exemplos abaixo: 

ex. 1: “Outro indicador analisado foi o de maturidade do PSF” 11 ... 

ex. 2: “Como alerta Maria Adélia de Souza 4, a cidade...” 

As referências citadas somente nos quadros e figuras devem ser numeradas a partir do 

número da última referência citada no texto. 
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3. As referências citadas devem ser listadas ao final do artigo, em ordem numérica, 

seguindo as normas gerais dos Requisitos uniformes para manuscritos apresentados a 

periódicos biomédicos (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

4. Os nomes das revistas devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no Index 

Medicus (http://www.nlm.nih.gov/). 

5. O nome de pessoa, cidades e países devem ser citados na língua original da publicação. 

Exemplos de como citar referências 

Artigos em periódicos 

1. Artigo padrão (incluir todos os autores) 

Pelegrini MLM, Castro JD, Drachler ML. Eqüidade na alocação de recursos para a saúde: a 

experiência no Rio Grande do Sul, Brasil. Cien Saude Colet 2005; 10(2):275-286. 

Maximiano AA, Fernandes RO, Nunes FP, Assis MP, Matos RV, Barbosa CGS, Oliveira- 

Filho EC. Utilização de drogas veterinárias, agrotóxicos e afins em ambientes hídricos: 

demandas, regulamentação e considerações sobre riscos à saúde humana e ambiental. Cien 

Saude Colet 2005; 10(2):483-491. 

2. Instituição como autor 

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety 

and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164(5):282-284 

3. Sem indicação de autoria 

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15. 

4. Número com suplemento 

Duarte MFS. Maturação física: uma revisão de literatura, com especial atenção à criança 

brasileira. Cad Saude Publica 1993; 9(Supl. 1):71-84. 

5. Indicação do tipo de texto, se necessário 

Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson’s disease [carta]. Lancet 1996; 

347:1337. 

Livros e outras monografias 

6. Indivíduo como autor 

Cecchetto FR. Violência, cultura e poder. Rio de Janeiro: FGV; 2004. 

Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8ª Edição. São 

Paulo, Rio de Janeiro: Hucitec, Abrasco; 2004. 
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7. Organizador ou compilador como autor 

Bosi MLM, Mercado FJ, organizadores. Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. 

Petrópolis: Vozes; 2004. 

8. Instituição como autor 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Controle de plantas aquáticas por meio de agrotóxicos e afins. Brasília: DILIQ/IBAMA; 

2001. 

9. Capítulo de livro 

Sarcinelli PN. A exposição de crianças e adolescentes a agrotóxicos. In: Peres F, Moreira 

JC, organizadores. É veneno ou é remédio. Agrotóxicos, saúde e ambiente. Rio de Janeiro: 

Fiocruz; 2003. p. 43-58. 

10. Resumo em Anais de congressos 

Kimura J, Shibasaki H, organizadores. Recent advances in clinical neurophysiology. 

Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 

1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. 

11. Trabalhos completos publicados em eventos científicos 

Coates V, Correa MM. Características de 462 adolescentes grávidas em São Paulo. In: 

Anais do V Congresso Brasileiro de adolescência; 1993; Belo Horizonte. p. 581-582. 

12. Dissertação e tese 

Carvalho GCM. O financiamento público federal do Sistema Único de Saúde 1988-2001 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública; 2002. 

Gomes WA. Adolescência, desenvolvimento puberal e sexualidade: nível de informação de 

adolescentes e professores das escolas municipais de Feira de Santana – BA [dissertação]. 

Feira de Santana (BA): Universidade Estadual de Feira de Santana; 2001. 

Outros trabalhos publicados 

13. Artigo de jornal 

Novas técnicas de reprodução assistida possibilitam a maternidade após os 40 anos. Jornal 

do Brasil; 2004 Jan 31; p. 12 

Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions 

annually. The Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A:3 (col. 5). 

14. Material audiovisual 

HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book; 

1995. 
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15. Documentos legais 

Brasil. Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União 1990; 19 set. 

Material no prelo ou não publicado 

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1996. 

Cronemberg S, Santos DVV, Ramos LFF, Oliveira ACM, Maestrini HA, Calixto N. 

Trabeculectomia com mitomicina C em pacientes com glaucoma congênito refratário. Arq 

Bras Oftalmol. No prelo 2004. 

Material eletrônico 

16. Artigo em formato eletrônico 

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial on the 

Internet] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[about 24 p.]. Available from: 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm 



 
 

Lucena AR, Velasco e Cruz AA, Cavalcante R. Estudo epidemiológico do tracoma em 

comunidade da Chapada do Araripe – PE – Brasil. Arq Bras Oftalmol [periódico na 

Internet]. 2004 Mar-Abr [acessado 2004 Jul 12];67(2): [cerca de 4 p.]. Disponível em: 

http://www.abonet.com.br/abo/672/197-200.pdf 

17. Monografia em formato eletrônico 

CDI, clinical dermatology illustrated [CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA 

Multimedia Group, producers. 2ª ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995. 

18. Programa de computador 

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2. 

Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993. 

 

 


